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POVZETEK 

Zavarovalni zastopniki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo s strankami in z njimi 

komunicirajo v obliki prodajnega razgovora. V diplomski nalogi je raziskovano, katere 

veščine morajo poznati zavarovalni zastopniki, da bi lahko izboljšali prodajni razgovor in s 

tem dosegli zastavljeni cilj. Poleg besedne komunikacije, ki mora potekati po določenih 

fazah, je pomembno tudi poznavanje nebesednih simbolov. V prvem delu naloge so opisane 

ter razložene tehnike besedne in nebesedne komunikacije, s posebnim poudarkom na fazah 

prodajnega razgovora, ki jih mora upoštevati vsak zavarovalni zastopnik. V drugem delu so 

teoretična znanja aplicirana na izvedbo raziskave v Zavarovalnici Maribor, d. d. Rezultati so 

pokazali, da imajo v podjetju dodelan sistem uvajanja zavarovalnih zastopnikov v delo ter 

številna izobraževanja, kjer se med drugim učijo veščin besedne in nebesedne komunikacije. 

Ugotovljeno je, da omenjena znanja zastopniki uporabljajo v vsakdanjem delu na terenu, saj 

poznajo lastnosti vsake posamezne faze.  

Ključne besede: prodaja, komunikacija, prodajni razgovor, zavarovalni zastopnik, nebesedni 

simboli. 

SUMMARY 

In their work, insurance agents encounter clients on a daily basis and communicate with them 

in the form of a sales discussion. The following Diploma thesis researches the skills that the 

insurance agents must acquire in order to improve their sales discussion and thus achieve the 

set goal. Besides verbal communication, which must take place in specific stages, it is also 

important to know the non-verbal symbols. The first part of the thesis describes and defines 

the techniques of verbal and non-verbal communication with a special emphasis on the stages 

of the sales discussion, which every insurance agent must take into account. The second part 

applies the theoretical knowledge to the research carried out in the insurance company 

Zavarovalnica Maribor d. d. The results showed that the company has a well-elaborated 

system for introducing their insurance agents to the work process and a number of education 

courses, where they also teach the skills of verbal and non-verbal communication. It was 

established that the agents use the above-mentioned knowledge in the course of their daily 

field work, as they are familiar with the characteristics of each individual stage.  

Keywords: sales, communication, sales discussion, insurance agent, non-verbal symbols.  
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1  UVOD 

V tem delu naloge je podrobneje predstavljen obravnavan problem diplomske naloge. 

1.1  Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Želja po poznavanju, razumevanju in obvladovanju tehnik prodajnega razgovora je znana 

vsakemu posamezniku, ki se je kdaj znašel v vlogi prodajalca. Ti se namreč vsakodnevno 

srečujejo s strankami, s katerimi imajo možnost opraviti prodajni razgovor in s tem doseči 

zastavljeni cilj, tj. prodati. Pri tem ni zanemarljivo dejstvo, da je slovensko tržišče zelo 

majhno, poleg tega pa se je država znašla še v svetovni gospodarski krizi in v kolikor želi 

posamezno podjetje prodreti ter uspeti, mora skrbno izbirati in izobraževati ravno svoje 

prodajalce. Ti morajo namreč obvladati tehnike prodajnega razgovora in biti vešči tako v 

besedni kot nebesedni komunikaciji, ko imajo stika s strankami. 

V diplomski nalogi bo raziskovano področje komuniciranja zavarovalnih zastopnikov v 

prodajnem razgovoru na primeru trženja zavarovanj v Zavarovalnici Maribor, d. d. Dejstvo je, 

da se je tudi ta družba znašla v kriznem obdobju, kjer je konkurenca med zavarovalnicami iz 

dneva v dan večja, produkti pa so si vse bolj podobni. Ravno iz tega razloga postaja človeški 

dejavnik zelo pomemben, zato je prav komunikacija v prodajnem razgovoru glavna 

konkurenčna prednost, s katero lahko zavarovalni zastopniki pridobijo stranko in ustvarijo 

promet.  

Poznavanje veščin komuniciranja v prodajnem razgovoru je torej zelo dobro orožje 

slehernega podjetja, ki se ukvarja z osebno prodajo, kar velja tudi za zavarovalnico. 

Izoblikovani kader mora poznati tako tehnike besednega kot nebesednega komuniciranja. 

Prodajni razgovor obsega namreč mnogo več kot samo izgovorjene besede. Stranka 

prodajalca opazuje, vidi njegovo držo, kretnje, izraz obraza in pogled. Marsikaj mu povesta 

njegova obleka in urejenost nasploh. Razgleduje se po prostoru, kjer poteka pogovor. Iz 

okolice ga dosegajo vonjave, razgleduje si prospekte, ki jih ima prodajalec na razpolago ... Če 

mislimo med prodajnim razgovorom samo na besede, zagrešimo veliko napako, saj 

sporazumevanje oz. komuniciranje v prodaji obsega vse človeške čute (Tavčar 1996, 59). 

Prodajni razgovor običajno poteka po določenih fazah, ki si sledijo. Pred tem pa mora 

prodajalec opraviti prvi korak, ki je namenjen iskanju in opredeljevanju možnih kupcev, da si 

lahko sploh ustvari bazo strank. Ko ima to urejeno, obisk dogovorjen in je na prodajni 

razgovor pripravljen, se dejansko začne prava pot komunikacije s stranko, ki poteka po 

določenih korakih - od prvega stika z njo, ugotovitve njenih potreb do predstavitve primernih 

produktov in iskanja možnosti za sklenitev posla oziroma podpisa zavarovalne ponudbe. 

Dober prodajalec stranko spremlja in vodi po vseh omenjenih stopnjah. V diplomski nalogi 
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bodo predstavljene posamezne faze prodajnega razgovora, saj je poznavanje le-teh za 

zavarovalnega zastopnika zagotovo ena pomembnejših konkurenčnih prednosti.  

1.2  Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je analizirati prodajne razgovore zavarovalnih zastopnikov 

Zavarovalnice Maribor, d. d. V prvi fazi bo s pomočjo že znane teorije potekalo ugotavljanje, 

kateri dejavniki najpomembneje vplivajo na uspeh prodajnega razgovora. Predelano bo tako 

področje besedne kot nebesedne komunikacije, s posebnim poudarkom na posameznih fazah 

prodajnega razgovora. V nadaljevanju bo potekalo ugotavljanje, ali v Zavarovalnici Maribor 

izhajajo iz teoretičnih znanj pri izobraževanju zavarovalnih zastopnikov. Ugotoviti bo treba še 

to, na kakšen način pripravijo zavarovalne zastopnike za delo na terenu in kako poteka njihov 

prodajni razgovor. 

Cilj diplomske naloge je na podlagi teoretičnih znanj in ugotovitev iz raziskovalnega dela 

predlagati izboljšave, ki bi pripomogle k še večjemu prodajnemu uspehu zavarovalnih 

zastopnikov in zavarovalnice same. Cilji teoretičnega dela so povezani s spoznavanjem 

novosti, ki bi pripomogle k uspehu pri prodaji zavarovanj. Nadalje bo treba ugotoviti, kakšen 

je profil zavarovalnega zastopnika nasploh in katera znanja iz komuniciranja mora ta poznati. 

Nadalje bo predmet raziskave tudi to, katere značilnosti besedne in nebesedne komunikacije 

mora zastopnik uporabiti pri svojem delu in katere so sploh faze prodajnega razgovora, ki bi 

jih moral poznati vsak dober prodajalec. Ugotoviti bo treba tudi, katere so tiste poprodajne 

aktivnosti, ki so za stranke zagotovo zelo pomemben dejavnik. 

V raziskovalnem delu bo potekalo raziskovanje o tem, na kakšen način v Zavarovalnici 

Maribor uvajajo zavarovalne zastopnike za delo na terenu - predvsem z vidika komunikacije. 

Ugotavljalo se bo, ali jih učijo besedne in nebesedne komunikacije in ali njihov prodajni 

razgovor poteka po posameznih fazah. Na podlagi teh ugotovitev bodo predlagane morebitne 

izboljšave.  

1.3  Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Pri pripravi diplomske naloge so uporabljene različne metode. V teoretičnem delu so 

uporabljeni predvsem sekundarni dokumenti (knjige, revije, interno gradivo), kjer je s 

pomočjo metode analize členjena vsebina dostopnih virov s področja komunikacije in osebne 

prodaje, ter z deduktivno metodo, kjer so splošna znanja prenesena tudi v zavarovalniško 

okolje. Uporabljena je tudi metodo kompilacije, saj so v tem delu uporabljene navedbe in 

citati drugih avtorjev. 
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V raziskovalnem delu so s pomočjo treh polstrukturiranih intervjujev pridobljeni podatke 

glede priprave zavarovalnih zastopnikov za delo na terenu - predvsem, kar se tiče 

komuniciranja v prodajnem razgovoru in glede prakse pri uporabi posamezne faze. Intervjuji 

so bili opravljeni z vodjo zastopniške enote, z zavarovalnim zastopnikom in z naključno 

izbranim zavarovancem. S pomočjo komparativne metode so tako pridobljeni podatki 

primerjani s teorijo in na podlagi tega so podani predlogi izboljšav. 

1.4  Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavke: 

 na voljo je dovolj ustrezne domače in tuje literature; 

 s pomočjo treh intervjujev so pridobljeni vsi potrebni podatki, na podlagi katerih je možno 

analizirati stanje v zavarovalnici; 

 vsi zavarovalni zastopniki podjetja pri svojem delu dejansko uporabljajo pridobljena 

znanja iz izobraževanj in uvajanj. 

Omejitve: 

 omejen obseg diplomske naloge; 

 omejitev na določeno zavarovalnico, na določeno zavarovalno enoto in na zavarovalne 

zastopnike te enote; 

 opravljen intervju zgolj z vodjo zastopniške enote v Sežani, ki je sicer posredovala 

podatke za način dela celotnega podjetja - zagotovo pa so od enote do enote razlike v 

načinu dela (uvajanja zavarovalnih zastopnikov); 

 intervjuvan je samo en zavarovalni zastopnik, ki je sicer razložil, kako poteka njegov 

prodajni razgovor, čeprav so zagotovo razlike od posameznika do posameznika; 

 intervjuvana je samo ena naključno izbrana stranka, ki je pred kratkim imela prodajni 

razgovor z enim od zavarovalnih zastopnikov, kar zagotovo ne daje jasne slike o 

dogajanju na terenu; 

 osredotočenost le na delo zavarovalnih zastopnikov na terenu; 

 glede na to, da so podatki pridobljeni samo s pomočjo intervjujev, ni pridobljene jasne 

slike iz terena. 
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2  TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu naloge so podrobneje predstavljene značilnosti prodaje, osnovne zahteve 

za prodajalca in faze prodajnega razgovora. 

2.1  Osnovne značilnosti prodaje 

Podjetja so od vedno prodajala svoje izdelke oziroma storitve, vendar sta se vloga in pomen 

prodaje v zadnjih desetletjih bistveno povečali. Prodaja je namreč postala »ozko grlo« vseh 

dejavnosti podjetja. Poleg izdelkov so tudi nekatere storitve, ki se pretežno prodajajo s 

pomočjo osebne prodaje in ena od teh je ravno prodaja zavarovanj (Maher 1993, 61). 

Potočnik (1998, 154) navaja: 

V večini proizvodnih podjetij ni več odločujoče vprašanje, kako in koliko izdelkov proizvesti, 

ampak komu in kdaj te izdelke prodati. Zaradi tega posvečajo podjetja vso večjo pozornost osebni 

prodaji, to je neposrednemu kontaktiranju prodajnega osebja (prodajnih referentov, zastopnikov, 

trgovskih potnikov) s potencialnimi kupci. 

Osebna prodaja temelji na posebni prodajni tehniki in na psihologiji prodajanja, kljub temu pa 

ne obstaja neka splošno uveljavljena definicija, ki bi jo opredelila. Potočnik (1998, 154) jo 

opisuje kot: 

[…] osebni stik vsaj dveh oseb (prodajalca in kupca), kot soglasno izraženo voljo dejansko 

prisotnega prodajalca in kupca in kot medčloveški odnos, v katerem se potencialni kupec seznani 

s ponudbo in prepriča o tem, da bo lahko zadovoljil svojo potrebo z nakupom ponujenega izdelka. 

Po mnenju nekaterih avtorjev je osebna prodaja umetnost, ki se je ne da kar tako naučiti in ni 

dana vsakemu. Gre za najbolj direktni in najbolj osebni pristop h kupcu oziroma za 

neposredno osebno komunikacijo prodajalca (v tem primeru je to zavarovalni zastopnik) z 

enim ali več potencialnimi kupci, s ciljem doseči prodajo.  

Kaj je torej prodaja? Reči je mogoče, da je to proces prepričevanja neke osebe - stranke, da 

ima izdelek oziroma storitev višjo vrednost v primerjavi s ceno, ki jo prodajalec od nje 

zahteva. Vsaka stranka ima ob nakupni odločitvi tri možnosti. Prvič, lahko kupi izdelek ali 

storitev. Drugič, izdelek lahko kupi od nekoga drugega in tretjič, lahko se odloči, da sploh ne 

bo kupila oziroma, da bo kupila nekaj povsem drugačnega. Preden se stranka odloči za nakup, 

mora biti prepričana, da je to najboljši izdelek oziroma storitev, v katero je vložila svoj denar 

(Tracy 1997, 122). 

Pri prodaji se sprašujemo predvsem naslednje (Tavčar 1996, 10–11): 

 Kaj prodajati? V proizvodno naravnanem podjetju menijo, da je dovolj učinkovito 

proizvajati, proizvode oglaševati in prodajati. V tehnološko naravnanem podjetju vedo, da 

morajo te proizvode prej zasnovati in razviti. Najbolj učinkovito pa je tržno naravnano 

podjetje, ki najprej razišče tržišča, razvije zanje primerne proizvode ter učinkovito 
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oglašuje in prodaja. Tržno naravnano podjetje ima izmed vseh treh najboljše možnosti za 

preživetje in uspeh. Seveda je odgovor na vprašanje »Kaj?« nekoliko drugačen za izdelke 

kot za storitve. 

 Komu prodajati? Seveda prodajamo tistemu, ki potrebuje, želi ali pričakuje korist od 

našega izdelka ali storitve. Najti morebitnega kupca pa ni vselej lahko. Morda že kupuje 

od konkurence in se za nas ne bo zmenil, morda je predaleč in bi bilo trženje predrago, 

morda je slab plačnik in bi mu bilo zato tvegano kaj prodati.  

 Kako prodajati?: Ni vseeno, ali je naš odjemalec posameznik ali podjetje. Čeprav so 

potrebe v bistvu enake, pa se ti odjemalci obnašajo zelo različno, zato je vsakemu izmed 

njih treba prodajati na svoj način. 

Vloga osebne prodaje narašča iz dneva v dan. Tržišča postajajo vse bolj zasičena, zato morajo 

podjetja iskati nove prodajne možnosti. Ravno tako se ponudbe konkurentov vse manj 

razlikujejo tako po funkcionalnosti kot po ceni in v tem primeru stopi v ospredje osebna 

prodaja, s pomočjo katere ima prodajalec možnost predstaviti produkt stranki. Osebna prodaja 

je namreč pomembna zlasti pri izdelkih in storitvah, ki zahtevajo številna dodatna pojasnila. 

Tudi v nalogi obravnavanem primeru, ko gre za prodajo zavarovanj, je osebna prodaja 

bistvenega pomena, saj stranke od prodajalca zahtevajo veliko podrobnosti, preden se 

odločijo za nakup. Glede na navedena vprašanja, je torej na dlani, da bo v diplomski nalogi 

potekalo ukvarjanje predvsem z vprašanjem, kako prodajati, glede na to, da spadajo 

zavarovanja v storitveno dejavnost, ki je neotipljiva in kjer je konkurenca zagotovo zelo 

velika. Na podlagi tega je mogoče sklepati, da imata osebna prodaja in pristop zavarovalnega 

zastopnika v prodajnem razgovoru ključno vlogo. 

Osebna prodaja ima tako svoje prednosti, kot tudi svoje slabosti. Prednosti osebne prodaje v 

primerjavi z drugimi oblikami tržnega komuniciranja so (Završnik in Mumel 2003, 107): 

 s pomočjo osebne prodaje se najlažje pritegne strankino pozornost, glede na to, da gre za 

direktno komunikacijo med dvema osebama (ali več); 

 prodajalcu omogoča, da prilagodi sporočilo specifičnim interesom in potrebam stranke; 

 omogoča takojšnjo povratno informacijo; 

 prodajalcu omogoča, da sporoči večjo količino tehničnih in zapletenih informacij kot pri 

drugih promocijskih orodjih; 

 omogoča direktno predstavitev delovanja in obnašanja izdelka (v kolikor imamo opravka 

z izdelkom); 

 omogoča razvoj dolgoročnega razmerja med prodajalcem in stranko. 

Slabosti pri osebni prodaji pa so vezane predvsem na to, da je sporočilo nestandardizirano, da 

je tovrstna prodaja povezana z visokimi stroški, s potencialnimi etičnimi vprašanji in s slabim 

dosegom (Kotler 1998, 323). 
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Osebno prodajo lahko uspešno izvajajo strokovno usposobljeni prodajni referenti (v 

obravnavanem primeru so to zavarovalni zastopniki), ki morajo biti družabni, prodorni, 

iznajdljivi, po potrebi tudi vztrajni in sposobni ustvarjati ugodno prodajno klimo. Učinkoviti 

prodajalci nimajo samo občutka za prodajo, ampak obvladajo tudi številne pristope k osebni 

prodaji (Potočnik 2002, 377–379). 

2.2  Zakaj ljudje kupujejo 

Zanimivo vprašanje je, zakaj ljudje sploh kupujejo oziroma, zakaj naj bi kupili ravno določen 

izdelek? McGaulley (2000, 74–75) navaja, da ljudje kupujejo samo takrat, kadar pritrdilno 

odgovorijo na naslednja štiri temeljna vprašanja: 

 Ali to zadevo sploh potrebujem? 

 Je potreba dovolj velika, da opraviči strošek, ki ga bom imel s tem, da jo zadovoljim? 

 Ali bo izdelek ali storitev v resnici lahko zadovoljil to potrebo? 

 Ali bo ta izdelek (storitev) mojo potrebo zadovoljil bolje ali ceneje kot kakšen drug 

izdelek? 

Bistvo prodajnega procesa in samega prodajnega razgovora je ravno v tem, da prodajalec 

kupca usmeri tako, da bo na omenjena štiri vprašanja odgovoril pritrdilno in na ta način bo 

posel tudi sklenjen (McGaulley 2000, 75). 

Prodaja zahtevnim kupcem na konkurenčnem tržišču je ena izmed najzahtevnejših nalog, ki 

od prodajalca zahteva veliko vloženega truda in energije. To energijo mora le-ta usmeriti 

predvsem v to, da odkrije resnične nakupne motive ljudi, s katerimi komunicira. Govora je o 

lastnostih in koristih, ki bi jih z nakupom izdelka imela stranka, ti pa so povezani z njenimi 

nakupnimi motivi. Iz tega razloga je bistvenega pomena, kako prodajalec izdelek predstavi in 

opiše, da bo ta pisan stranki na kožo. 

Poznani so primarni in sekundarni motivi za nakup. Primarni motivi so osnovni in najbolj 

temeljni pogoji, ki naj bi jih izdelek oziroma storitev izpolnjeval, da bi ga stranka kupila 

oziroma, da bi bila sploh pripravljena poslušati prodajalca. Sekundarni motivi pa so motivi, 

zaradi katerih ljudje kupijo prav ta izdelek oziroma storitev. To je vezano na dodatne stvari, 

po katerih se ena ponudba razlikuje od druge. Nanaša se predvsem na določene koristi, ki 

sprožijo čustvene odzive (Tracy 1997, 203–204). Več o konkretnih motivih, zaradi katerih 

ljudje sklepajo zavarovanja, bo predstavljeno v nadaljevanju. 

Vsaka nakupna odločitev običajno sproži nek občutek tveganja pri stranki. Tracy (1997, 202) 

pravi, da obstajajo štirje glavni dejavniki, ki prispevajo k občutku tveganja: 

 Velikost nakupa: večji kot je, več denarja je potrebnega in večje je tveganje (če stranka 

kupi zavitek bombonov, je tveganje neznatno, če pa sklene naložbo za 25 tisoč evrov, je 

faktor tveganja neizmerno večji). 
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 Število ljudi, na katere bo odločitev vplivala: če samska oseba sklene življenjsko 

zavarovanje, bo občutek tveganja majhen, če pa polico sklene zakonski par in to 

zavarovanje vpliva na več oseb, je tveganje večje. 

 Življenjska doba izdelka: izdelek ali storitev z daljšo življenjsko dobo ustvarja občutek 

večjega tveganja od tistega s krajšo življenjsko dobo - primer je življenjsko zavarovanje, 

sklenjeno za 10 ali za 30 let. 

 Strankino nepoznavanje prodajalca, njegovega podjetja in izdelkov oziroma storitev: 

stranka, ki pri zastopniku prvič sklepa zavarovanje, je pogosto živčna in zahteva posebno 

skrb. 

Če želi prodajalec skleniti posel in podpisati zavarovalno polico, mora v vsakem primeru 

stranki pomagati, da premaga strahove, ki jih povzroči tveganje. Na njen občutek tveganja 

mora biti zastopnik nenehno pozoren - od prvega stika s stranko do zaključka prodajnega 

razgovora. 

Ljudje običajno sprejemajo odločitve na podlagi nekih občutkov, kar pomeni, da so tudi vse 

nakupne odločitve v prvi fazi čustveno obarvane. Običajno kupci sprejmejo svoje odločitve 

hitro, celo v enem samem trenutku, nato pa porabijo veliko časa za to, da racionalizirajo in 

opravičujejo razloge, zaradi katerih so se tako odločili. Dr. Jim Newman pravi, da ima vsak 

človek določene tipke, ki so povezane z različnimi čustvi. Pravi, da so zelene tipke povezane s 

pozitivnimi, rdeče pa z negativnimi čustvi. Kot primer pozitivnih čustev je mogoče vzeti 

ljubezen, ponos, spoštovanje, veselje in varnost. Če zastopnik omeni, npr., posameznikov 

družino, bo v trenutku sprožil pozitivne občutke. V nasprotju s tem so rdeče tipke povezane z 

negativnimi čustvi, ki temeljijo na preteklih izkušnjah, strahovih, jezi, zameri in negotovosti. 

Naloga prodajalca (v obravnavanem primeru zavarovalnega zastopnika) v prodajnem 

razgovoru je, da pritiska na zelene oziroma pozitivne tipke in se izogiba rdečim, tj. 

negativnim (Tracy 1997, 205–206). 

2.3  Osnovne zahteve za prodajalca 

V dem delu naloge je podrobneje predstavljeno delo zavarovalnega zastopnika, njegov profil, 

razdelitev zastopnikovega časa in vpliv nebesedne komunikacije zavarovalnega zastopnika. 

2.3.1  Predstavitev dela zavarovalnega zastopnika 

Slovensko zavarovalno združenje (2009) navaja: 

Po zakonski definiciji je zavarovalni zastopnik oseba, ki je na podlagi zaposlitve oziroma drugega 

pravnega razmerja z zavarovalnico oziroma z zavarovalno zastopniško družbo pooblaščena za 

sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice. Poleg sklepanja pogodb se za 

zavarovalno zastopanje štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne 
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pogodbe ter pomoč pri izvrševanju pravic iz zavarovalne pogodbe, še posebej pri reševanju 

odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico. 

Večina ljudi ima prvi stik z zavarovalnico ravno prek zavarovalnega zastopnika. Ta 

predstavlja »oči in ušesa« ter »podaljšano roko« zavarovalnice in je nekakšen vmesni člen 

med zavarovalnico in stranko. Njegova osnovna funkcija je vzpostavljanje in vzdrževanje 

stikov med zavarovalnico in stranko, z namenom sklenitve zavarovalne pogodbe.  

Osnovna naloga zavarovalnega zastopnika je torej vzpostavljanje in vzdrževanje medsebojnih 

stikov med zavarovalnico in stranko. Naloga vključuje naslednje komponente (Slovensko 

zavarovalno združenje 2009): 

 Informiranje: zavarovalni zastopnik stranki posreduje splošne informacije o zavarovanju 

in s tem pri njej vzbuja zavest o potrebi po zavarovalni zaščiti. 

 Svetovanje: naloga zavarovalnega zastopnika je analizirati potrebe bodočega zavarovanca 

in na podlagi teh oblikovati predloge zavarovanj, ki bi mu nudili ustrezno zavarovalno 

zaščito. 

 Obveščanje o zavarovalnem razmerju: zavarovalni zastopnik mora najprej sam razumeti 

vsebino pogodbe in zavarovalnih pogojev ter to stranki razložiti na njej razumljiv način. 

Pomembno je, da so stranke pravilno informirane o vsebini zavarovalne pogodbe. 

 Obveščanje o statusu zavarovalnega zastopnika: zavarovalni zastopnik je zavarovanca, ki 

je fizična oseba, dolžan pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, po potrebi pa tudi kasneje, 

pisno seznaniti s svojimi podatki.  

 Pomoč stranki: kadar se stranka ob nastopu zavarovalnega primera obrne na 

zavarovalnega zastopnika, mu mora ta posredovati napotke glede prijave škode. 

Glede na temelj vezanosti na zavarovalnico oziroma na drugo pravno osebo ločimo 

zastopnika, ki je v delovnem razmerju (zaposleni delavec) in zastopnika, ki opravlja posle 

poleg svojega osnovnega poklica (pogodbeni zastopnik). Posle zavarovalnega zastopanja 

smejo opravljati samo tiste osebe, ki so predhodno dobile dovoljenje Agencije za zavarovalni 

nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja. Poleg tega poznamo še pomožne 

zavarovalne zastopnike, ki lahko delujejo brez dovoljenja, vendar so omejeni glede opravil, ki 

jih smejo opravljati (Slovensko zavarovalno združenje 2009). 

Zavarovalni zastopnik dela bodisi v pisarni bodisi na terenu, kjer opravi približno dve tretjini 

svojega dela. Njegova ključna naloga na terenu je zagotovo sklepanje zavarovalnih polic. 

Poleg tega se ukvarja tudi z obnovo polic, z obveščanjem strank o novostih, z urejanjem in 

spremembo podatkov na policah ... Ravno tako je pomembno, da ob nastanku škodnega 

dogodka stranki pomaga, saj se ta običajno v prvi fazi obrne na »svojega« zastopnika. 

V pisarni običajno strankam telefonira in se dogovarja za termine, pripravlja poročila o delu, 

pripravlja informativne izračune, ureja dokumentacijo, sodeluje na sestankih, pomaga mlajšim 

zavarovalnim zastopnikom, spremlja novosti na svojem področju in se dodatno izobražuje.  
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Zastopniki predstavljajo zavarovalnico v javnosti in s svojim ravnanjem močno vplivajo na 

njen ugled. Vtis, ki ga ustvarijo med zavarovanci, je zelo pomemben za celoto sliko, ki si jo 

stranke ustvarijo o podjetju. Iz tega razloga je za zavarovalnico tako izbor kadra kot njihovo 

izobraževanje bistvenega pomena. 

2.3.2  Profil zavarovalnega zastopnika 

Geffroy (1996, 103) meni: 

Danes vemo, da zares odločilna dejavnika uspešnosti posameznega podjetja nista dobiček in 

promet, temveč imidž, simpatičnost, zanesljivost in zaupanje - sami tako imenovani mehki 

dejavniki. To spoznanje je mogoče prenesti tudi na uspešnost pri prodaji. Le redko se naročila 

delijo zgolj po logičnih pravilih. Psihologija ima pri tem vedno pomembno vlogo. Zato so 

najboljši tisti prodajalci, ki se znajo vživeti v kupca in hkrati ohraniti skladnost s samim seboj. 

Posameznikova uspešnost pri delu je odvisna od treh elementov, ki izhajajo iz človeka 

samega. To so sposobnost, znanje in motivacija za določeno delo. Vsak posameznik mora 

imeti vse tri omenjene elemente, ki so ključnega pomena za uspešno delo. Tako bo zastopnik, 

ki ima vsa potrebna znanja in sposobnosti za sklepanje zavarovanj, ni pa motiviran, pri 

svojem delu neuspešen (Slovensko zavarovalno združenje 2009). 

Zavarovalnemu zastopniku pri delu koristijo določene sposobnosti in lastnosti, in sicer 

(Slovensko zavarovalno združenje 2009): 

 sposobnost komuniciranja; 

 vztrajnost; 

 prepričljivost; 

 sposobnost obvladovanja položaja; 

 spretnost v medsebojnih odnosih; 

 sposobnost učenja; 

 zaupanje vase. 

Sposobnost komuniciranja se kaže v tem, da se zastopnik strankam zlahka približa in da z 

njimi z lahkoto navezuje stike. Pri tem se mora znati ustrezno in učinkovito izražati ter jasno 

posredovati sporočila. Zavarovalne ponudbe mora znati jasno razložiti in se pri tem prilagajati 

različnemu nivoju poslušalcev (Slovensko zavarovalno združenje 2009). 

Pri svoji aktivnosti (predstavitvi ali sklepanju zavarovanja) vztraja zastopnik toliko časa, 

dokler ne doseže cilja - se pravi, dokler ne sklene zavarovanja oziroma, dokler se ne uspe 

dogovoriti za obisk. Vztrajati pa je seveda smiselno, dokler je stranka še pripravljena 

sodelovati (Slovensko zavarovalno združenje 2009). 

Stranki mora zastopnik predstaviti svoje ideje prepričljivo in tako, da jih ta sprejme ter ne čuti 

pritiska oziroma prisile. Uspešen zastopnik zna obvladovati svoj položaj in nenehno vzdržuje 
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samokontrolo, tudi takrat, ko ima opravka s konfliktnimi strankami. Nepogrešljiv pogoj za 

uspešno poslovno komunikacijo sta tudi zastopnikova kredibilnost in izžarevanje zaupanja. 

Zavarovalni zastopnik mora razumeti potrebe, stališča in probleme drugih ljudi ter na to 

podati odgovor. Uspešen bo tisti, ki stranke pozorno posluša, na njihove ugovore pa poišče 

ustrezne protiargumente, ne da bi jih pri tem kritiziral. Če želi nekaj doseči, mora stranki 

nuditi tisto, kar ta potrebuje (Slovensko zavarovalno združenje 2009). 

Carnegie (2000, 84) prodajalcem svetuje, da se morajo znati strankam prikupiti. Pomagajo si 

lahko z naslednjimi pristopi: 

 iskreno se zanimajo za soljudi; 

 smehljajo se; 

 upoštevajo, da je sočloveku njegovo ime najpomembnejša beseda na svetu; 

 so dobri poslušalci in spodbujajo druge, da govorijo o sebi; 

 govorijo predvsem o tistem, kar zanima stranko; 

 utrjujejo v sočloveku občutek pomembnosti. 

Vsak zastopnik se mora na začetku svojega dela zelo veliko učiti. To je vezano predvsem na 

učenje novih postopkov in metod, pa tudi na način pridobivanja ter posredovanja bistvenih 

informacij za stranko. Znanja, ki jih mora zastopnik poznati, se nanašajo na (Slovensko 

zavarovalno združenje 2009): 

 poznavanje pogojev, premijskega sistema in cenikov ter tehnologije sklepanja zavarovanj; 

 sposobnost oblikovanja različnih ponudb istega produkta za posamezno stranko; 

 razumevanje in predstavitev koristi, ki jih ima za stranko posamezno zavarovanje; 

 poznavanje konkurenčnih produktov in sposobnost primerjave med njimi. 

Zgolj poznavanje pogojev pa še ni dovolj. Zelo pomembno je, da zna zastopnik voditi 

prodajni razgovor in zavarovanje predstaviti na stranki razumljiv način. Njegov osebni stil 

mora biti za sogovornike prijeten in pozitivno usmerjen, kar prispeva k učinkoviti 

komunikaciji ter ne nazadnje tudi k sklenitvi zavarovanja. Pri posredovanju informacij glede 

zavarovanja mora biti korekten in pošten, spoštovati pa mora tudi zaupnost pridobljenih 

podatkov (Slovensko zavarovalno združenje 2009). 

Omenjeno je že, da je lahko uspešen le tisti zastopnik, ki je pri svojem delu motiviran in 

stremi k doseganju ciljev, ki si jih je zadal. Ti cilji so tako kratkoročni kot dolgoročni. Prav pa 

je, da poleg poslovnih ciljev zastopnik ne pozabi na osebne cilje - oseba, ki je vedno 

zagrenjena in brez vizije, ne more pri prodajnih razgovorih na sogovornike delovati 

prepričljivo. Iz tega razloga je zelo pomembno, da se vsak, ki želi uspeti, hkrati razvija na 

obeh področjih, tako na osebnem kot na poslovnem (Slovensko zavarovalno združenje 2009). 

Pomembno je, da posameznik delo opravlja z veseljem. Velja namreč, da se nihče ne rodi za 

posamezen poklic - lahko pa ima v sebi določene sposobnosti, ki mu pomagajo pri izvajanju 
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dela. Zmotno je tudi mišljenje, da je vsak lahko uspešen prodajalec oziroma zavarovalni 

zastopnik. Če želi oseba na tem področju uspeti, mora kot prvo imeti rada zastopniško 

prodajo, prav tako pa mora imeti določene prodajne sposobnosti in se v tej smeri tudi 

izobraževati. Potrpežljivost, vztrajnost, trdo delo in izobraževanje so torej pogoji, da 

posameznik lahko uspe. 

»Vrhunski prodajalec zaupa vase, v izdelek, ki ga prodaja, in v podjetje ter v korist, ki jo 

kupec dobi z nakupom!« (Grubiša 2002, 53) 

2.3.3  Razdelitev zastopnikovega časa 

Geffroy (1996, 122) ugotavlja, da zavarovalni zastopnik porabi le 15 odstotkov delovnega 

časa za aktivno prodajo - vse ostalo pa za aktivnosti, ki so z njo povezane. Največ časa porabi 

za vožnjo in razna administrativna dela v pisarni. Pomembno je, da se poskušajo zmanjšati 

vsa opravila, ki s prodajo niso neposredno povezana (čakanje, vožnja ...) in povečati tista, ki 

nanjo neposredno vplivajo (telefonski klici, dogovori za sestanek, pridobivanje referenc, 

dodatna izobraževanja ...).  

Če se zastopnik ne osredotoči na tista opravila, ki so neposredno povezana s prodajo, se mu 

lahko zgodi, da bo čas aktivne prodaje vedno manjši, kar seveda vodi k slabšim prodajnim 

rezultatom. Poleg tega bo takšna oseba imela tudi vedno manj prostega časa. Da se to ne bi 

zgodilo, mora zastopnik nenehno preverjati, koliko časa dejansko porabi za aktivno prodajo in 

ali ima, kljub obilici dela, dovolj prostega časa (Slovensko zavarovalno združenje 2009). 

2.3.4  Vpliv nebesedne komunikacije zavarovalnega zastopnika 

Slovensko zavarovalno združenje (2009) navaja: 

Komuniciranje je moč deliti na besedno (verbalno) in nebesedno (neverbalno). Besede so lahko 

izgovorjene ali zapisane - prve se sliši, druge pa vidi. Govorno sporočanje je hitro, prilagodljivo, 

neformalizirano in lahko hkrati dosega veliko število ljudi. Pisno sporazumevanje je počasnejše, 

zato pa manj dvoumno ter navadno bolj premišljeno in je zagotovo neprimerno za hitro 

izmenjavo mnenj in stališč.  

Glede na to, da je tema diplomske naloge predvsem besedno komuniciranje, bodo v tem 

poglavju predstavljeni pomembnejši elementi nebesedne komunikacije, ki ima v prodajnem 

pogovoru zagotovo velik pomen.  

Nebesedno komuniciranje obsega vsa nebesedna sporočila, ki se nanašajo na kateri koli 

človeški čut. To so lahko zvoki, vonjave, otip, podobe in okus. Nebesedno sporočanje v 

ožjem pomenu besede se navezuje na sporočila, ki jih udeleženci v procesu komuniciranja 

sporočajo s telesom: z gibanjem, držo telesa, s položajem v prostoru, kretnjami in z mimiko. 

Temu se reče »govorica telesa«. Človeško telo ima več kot 550 mišic, s pomočjo katerih 
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lahko ustvari okoli 700 tisoč »izrazov«, kar je vsaj stokrat več od besednega zaklada zelo 

izobraženega človeka (Slovensko zavarovalno združenje 2009). 

Prav tako Slovensko zavarovalno združenje (2009) navaja: 

Raziskave kažejo, da ima pri sprejemanju sporočila, v povprečnem poslovnem razgovoru, 

neposredni pomen besed le 7-odstotni delež, zvočni elementi glasu (zven in barva) 38-odstotni, 

ostalo nebesedno komuniciranje (govorica telesa, prostor ...) pa kar 55-odstotni delež.  

Z besednim kanalom se prenašajo v glavnem informacije, medtem ko se z nebesednim 

prenašajo stališča in čustveni odnos do teh informacij. Uspešno prepoznavanje neverbalnih 

znakov zahteva dolgotrajno prakso, saj gre za zelo obširno tematiko. Iz tega razloga bodo v 

nadaljevanju predstavljene le določene izhodiščne točke, ki se nanašajo na to temo. 

Neverbalnih znakov je namreč zelo veliko. V grobem jih je mogoče razdeliti na statične in 

dinamične (Hvastja 2005, 34): 

 statični znaki: oddaljenost telesa, medosebni položaj, drža telesa, telesni kontakt; 

 dinamični znaki: izraz obraza, kretnje, kontakt z očmi. 

Statični znaki 

Glede na razdaljo med udeleženci v razgovoru ločimo (Slovensko zavarovalno združenje 

2009): 

 intimno območje (do 40 cm): človek ga doživlja kot podaljšek svojega telesa. V ta prostor 

imajo vstop samo bližnje osebe, kot so starši, zakonci, otroci, intimni prijatelji in 

sorodniki. V poslovnem komuniciranju tega območja ne uporabljamo; 

 osebno območje (40 do 150 cm): je razdalja, na kateri se pogovarjamo z ljudmi na 

družabnih srečanjih, zabavah, prijateljskih sestankih in tudi v poslovnem svetu; 

 družabno območje (150 do 400 cm): je oddaljenost, v katerem poteka večina poslovnega 

sporazumevanja; 

 javno območje (nad 400 cm): je oddaljenost, ki jo uporabljamo pri srečanju z večjo 

skupino ljudi. 

V prodajnem razgovoru je zelo pomembno, da prodajalec upošteva oddaljenost od stranke, ko 

z njo komunicira. Ne sme namreč vstopati v njen intimni prostor, če želi, da se bo ta ugodno 

počutila. Po drugi strani pa, če se bo oddaljil več kot je običajno, bo videti nezainteresiran ali 

mogoče nezadovoljen s tem, kar je stranka rekla. V prodajnem razgovoru je dobro zadržati 

oddaljenost, ki velja za družabno območje. Raziskave so pokazale, da osebe v prodajnem 

razgovoru zavzemajo podoben položaj kot sogovornik, do katerega imajo pozitiven odnos in s 

katerim se strinjajo. V kolikor se oseba v razgovoru nagiba proti prodajalcu, pomeni, da ji je 

pomembno to, o čemer ta govori. Če se naslanja na naslon sedeža in se od prodajalca 

oddaljuje, je verjetno distancirana in sigurna vase (Hvastja 2005, 35).  
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Tudi pravilen položaj udeležencev razgovora ob mizi lahko vpliva na rezultat le-tega, saj 

večina prodajnih predstavitev poteka za mizo. Pease (1997, 161) loči štiri osnovne razvrstitve 

sedežev: 

 vogalni položaj (B1); 

 sodelujoč položaj (B2); 

 tekmovalno-obrambni položaj (B3); 

 neodvisni položaj (B4). 

 

 

 

 

 

     Slika 1: Osnovna razvrstitev sedežev  

Vir: Pease 1997, 161. 

Pri prodaji zavarovanj je najbolj primeren vogalni položaj, ki zastopniku omogoča neomejeno 

srečevanje s pogledi in izvajanje številnih kretenj ter seveda opazovanje sogovornika. V 

kolikor ima zastopnik dve stranki (npr. zakonca) je primeren sodelujoč položaj. Ostali 

položaji, tekmovalno-obrambni in neodvisni, za predstavitve niso primerni. Seveda je treba 

stranko vedno vprašati, kje je njeno običajno mesto, saj si lahko v nasprotnem primeru 

zastopnik nabere »negativne točke« (Slovensko zavarovalno združenje 2009). 

Če želimo, da bo komunikacija učinkovita, naj bo drža telesa vzravnana, kar pa ne sme kazati 

na vzvišenost. Prodajalec mora glavo držati pokonci, ramena naj ima vzravnana, gibanje pa 

mora biti čim bolj naravo. Nenadni in sunkoviti gibi niso priporočljivi (Slovensko 

zavarovalno združenje 2009). Prodajalec mora pozornost usmeriti tudi na prepreke, ki jih 

stranka ustvarja z rokami in nogami: to je na prekrižane roke in noge. Prekrižane roke kažejo 

na to, da ima poslušalec negativno mišljenje o tem, kar prodajalec govori. Poleg tega posveča 

manj pozornosti prodajalčevim besedam in mu ne verjame oziroma je negotov ter čuti 

potrebo, da se brani. Tudi prekrižane noge imajo podoben pomen, posebej, če prodajalec sedi 

poleg osebe, ki ima prekrižane noge in so te usmerjene stran od njega. V kolikor so usmerjene 

proti njemu, so lahko tudi znak zaupanja (Pease 1997, 73–94). 

Telesni kontakt ima posebno moč, zato je pri uporabi treba biti posebno previden, še posebej v 

prodajnem razgovoru, ko ima prodajalec opravka z osebo, ki mu po navadi ni blizu. Nekateri 

ljudje ga sicer interpretirajo kot znak prisrčnosti in prijateljstva, medtem ko ga nekateri 

izrazito ne marajo. Od vseh znakov telesnega stika je najpogostejše in najbolj običajno 

 stranka     B2 

B1 

 B3      B4 
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rokovanje. Prek rokovanja se običajno razkrijejo tri razpoloženjske značilnosti. Prva je 

oblastnost (prevzemanje vodilnega položaja), druga je vdanost (prepuščanje položaja), tretja 

pa enakost (enakopravnost). Vse tri vedenjske značilnosti se odražajo podzavestno, vendar se 

jih z malo vaje in zavestnim uporabljanjem tehnik rokovanja vsak lahko nauči. Oblastno 

rokovanje - to je rokovanje z navzdol obrnjeno dlanjo - je nedvomno eden najnapadalnejših 

načinov (Pease 1997, 39–42).  

Dinamični znaki 

Med razgovorom se izraz na obrazu, tako na prodajalčevem kot na sogovornikovem, 

neprestano spreminja - nasmejita se, mrščita čelo, vzdigujeta obrvi in podobno. En in isti 

stavek (npr.: «Poskušal bom nekaj urediti.«) ima različen pomen, če je izrečen z nasmeškom 

ali ob mrščenju obraza. V prvem primeru bo stranka sporočilo verjetno dojela kot obljubo, ki 

bo izpolnjena, medtem ko bo to v drugem primeru videti manj verjetno. 

Kretenj je zelo veliko, zato bodo v nadaljevanju predstavljene le nekatere. Skozi celotno 

zgodovino so bile razširjene roke znak resnice, iskrenosti, vdanosti in poslušnosti. Ko so 

ljudje odprti in pošteni, takrat običajno eno ali obe dlani obrnejo proti sogovorniku. Skrite 

dlani v žepu, za hrbtom in podobno, lahko kažejo na neiskrenost in laž. Večina ljudi težko 

laže z odprtimi dlanmi (Pease 1997, 35–36). Večkrat se namreč poraja dvom, da se je nekdo 

zlagal, čeprav ni nobenega jasnega dokaza za to. To je najverjetneje zaradi tega, ker se 

besede, ki jih je oseba izgovorila, ne skladajo z nebesednimi znaki - posameznik namreč lažje 

nadzira besede, ki jih izgovori, kot pa govorico telesa, ki ga lahko izda. Lažje je lagati, če je 

telo delno zakrito (npr.: izza mize) in če je osvetlitev slabša. Najlaže je lagati prek telefona, ko 

se sogovornika ne vidiza. Na laganje lahko kažejo tudi nekatere kretnje z rokami, ki 

zavzemajo obliko »straže pred usti«: dotikanje nosu, dotikanje ušesa, odmikanje ovratnika in 

podobno. V kolikor oseba laže, bo verjetno pokazala tendenco dotikanja obraza v bližini ust, 

oči ali ušes (Pease 1997, 60–61). 

Dlani, obrnjene navzdol, kažejo na avtoritativnost in na moč. Če se osebi reče, naj nekaj 

naredi in so dlani tistega, ki je to naročil, obrnjene navzdol, bo druga oseba to doživela kot 

ukaz in se bo počutila ogroženo. Če pa so dlani obrnjene navzgor, bo to verjetno doživela kot 

prošnjo. Mahanje s kazalcem spada med osnovne kretnje, ki se jih mora prodajalec izogibati, 

da se sogovorec ne bo počutil napadenega. Osebe, ki so samozavestne, pogosto sestavljajo 

prste v zvonik (piramido), medtem ko osebe, ki so frustrirane, negotove in sovražno 

razpoložene ter to zadržujejo zase, pogosteje prekrižajo prste (Hvastja 2005, 37). 

Kontakt z očmi daje zelo pomembne informacije. Ljudje si bodo odsotnost prodajalčevega 

pogleda največkrat razlagali kot avtoritarno držo, negotovost glede vsebine, strah, neiskrene 

namene ... Iz tega razloga je pomembno, da zastopnik že na samem začetku razgovora s 

sogovornikom naveže stik s pozitivnim, prijaznim, vendar odločnim pogledom. Sogovornika 
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naj gleda v sredino čela (v trikotnik, ki ga tvorijo oči in čelo) - temu pravimo poslovni pogled 

(Slovensko zavarovalno združenje 2009).  

Pri sogovorniku se je najbolje osredotočiti na obraz, oči in roke, saj so to najbolj »zgovorni« 

deli telesa, pa čeprav predstavljajo samo 10 odstotkov vidne površine. Preostalih 90 odstotkov 

prekrivajo večinoma oblačila in lasje. Pri tem mora prodajalec paziti, da tudi slednji 

pripomorejo k učinkovitemu sporočanju. Obleka mora biti negovana in elegantna. Ravno tako 

morajo biti negovani in urejeni lasje, brada, nohti in zobje - negovanost in brezhibna čistoča 

so temeljni okvir človekove osebnosti (Slovensko zavarovalno združenje 2009). 

Zavarovalni zastopnik si mora prizadevati, da bo že s svojim nastopom, z držo, glasom in 

načinom govorjenja - torej s svojo govorico telesa, naredil vtis samozavestnega in umirjenega 

prodajalca. Poleg tega mora seveda prepoznati govorico telesa stranke, ki sedi nasproti njega, 

saj bo na takšen način lažje usmerjal potek prodajnega razgovora. 

2.4  Osnovne značilnosti prodajnega razgovora 

V vsaki prodajni situaciji gre za dvosmerno komunikacijo med dvema osebama. V očeh 

mnogih potrošnikov ni bistvenih razlik med ponudbami različnih podjetij, zato jih prodajalec 

ravno s spretnostmi v prodajnem razgovoru lahko prepriča za nakup v svojem podjetju. 

Ugotoviti je mogoče, da je prodajanje osebna individualna dvosmerna komunikacija, s katero 

želi prodajalec doseči načrtovane prodajne cilje.  

Prodajni razgovori so lahko zapleteni in dolgotrajni ali pa zelo enostavni, omejeni na nekaj 

besed. Običajno se to dogaja, ko se kupuje ali prodaja nekaj vsakdanjega. V razmerju med 

kupcem in prodajalcem je prodajni razgovor ključnega pomena, kjer prodajalec predlaga 

nakup izdelka ali storitve, svetuje in opisuje koristi izdelka za kupca, prestreza ugovore - in 

predvsem sklene posel. Brez prodajnega razgovora občuti kupec praznino (Tavčar 1996, 73). 

Potek prodajnega razgovora je prikazan v postopku, ki mu mora zavarovalni zastopnik slediti, 

če želi imeti niti v svojih rokah in na koncu skleniti zavarovanje. Ta je namreč sestavljen iz 

sedmih korakov oziroma faz, ki si sledijo, in sicer: iskanje in opredeljevanje možnih kupcev, 

priprava na obisk, začetek razgovora, predstavitev in prikaz, premagovanje zadržkov in 

ugovorov, sklenitev posla, ponakupno spremljanje in vzdrževanje stikov s stranko (Kotler 

1998, 704). 
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Slika 2: Faze prodajnega razgovora 

Vir: Kotler 1998, 704. 

Pot do odločitve o nakupu in sklenitvi posla vodi čez vse stopnje, skozi katere dober 

prodajalec kupca spremlja in vodi ter ga ne sili, naj jih preskakuje, saj ve, da takšnim 

odločitvam vedno sledita dvom in negotovost. Seveda lahko kupec vso to pot prehodi sam - 

brez prodajnega razgovora -, vendar je za samega prodajalca to izgubljena priložnost, saj je v 

tem primeru verjetnost, da se bo kupec sam odločil za nakup, zagotovo manjša (Tavčar 1996, 

73–74). 

V nadaljevanju bodo predstavljene značilnosti posamezne faze. 

2.4.1  Iskanje in opredeljevanje možnih kupcev 

Pri delu zavarovalnega zastopnika so zagotovo v prednosti osebe s širokim krogom 

poznanstev. To je pomembno predvsem na začetku njegove kariere, ko se ta v prvi fazi obrne 

na prijatelje in znance ter si nato postopoma širi svojo bazo in pridobiva nove stranke. Začetni 

seznam strank običajno vsebuje osebe, ki jih zastopnik najbolje pozna, to pa so prijatelji, 

znanci, sosedi, sorodniki, sošolci, učitelji, bančni uslužbenci, trgovci, poštni uslužbenci, 

znanci z dopustov in potovanj ... Seznam navedenih oseb zastopnik izdela tako, da navede 

ime in priimek, naslov in telefonsko številko vseh, ki bi lahko bili potencialni zavarovanci. V 

nadaljevanju je zelo pomembno, da zastopnik vsak prodajni razgovor izkoristi za pridobitev 

priporočil, tj. podatkov o novih potencialnih strankah. Za njegovo delo je namreč izredno 

pomembno, da nenehno skrbi za kontinuirano iskanje potencialnih zavarovancev.  

Priporočljivo je, da prodajalec pozornost usmeri na določeno skupino morebitnih kupcev in 

jim nameni največ svojih prodajnih prizadevanj, saj v trženju velja železno pravilo, da 80 

odstotkov prodaje, in tudi dobička, prihaja od 20 odstotkov strank. Iz tega razloga mora 

prodajalec čim bolj zgodaj ugotoviti, kdo so njegovi najobetavnejši kupci, ki čutijo še posebej 

močno potrebo po tistem, kar prodajalec ponuja, imajo na voljo denar in so dosegljivi 

(McGaulley 2000, 21).  

Na podlagi tako oblikovanega seznama sledi dogovarjanje za obisk pri stranki, imenovano 

tudi »terminiziranje«. Pri tem lahko zastopnik uporabi različne načine vzpostavljanja stikov s 

stranko, odvisno od tega, ali gre za novo ali pa že obstoječo stranko. Nove stranke se običajno 

pokliče po telefonu ali se jim pošlje vljudnostno pismo, obstoječe stranke pa se običajno 

obišče na domu (po predhodnem dogovoru). 
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Telefonsko dogovarjanje za predstavitev je najučinkovitejši ter najcenejši način kontaktiranja, 

kjer je poraba časa najmanjša in kjer zunanji videz zastopnika nima nobene vloge. Pri tem 

mora zastopnik govoriti odločno, prepričljivo in samozavestno, kar najbolje doseže tako, da 

pri dogovarjanju stoji. Pozoren mora biti tudi na barvo svojega glasu, ki mora biti mehka in za 

stranko prijetna. Pomembno je, da prodajalec na koncu razgovora in dogovarjanja za termin 

ne uporabi vprašalnice »ali«, temveč stranki raje ponuja alternative: »Kdaj vas lahko obiščem, 

v torek ali sredo?« 

Cilj dogovarjanja je različen, glede na to, ali ima zastopnik opravka z novimi ali z obstoječimi 

strankami. Pri dogovarjanju z novimi strankami skuša zavarovalni zastopnik določiti datum in 

čas za predstavitev. Če je stranka zainteresirana in če čas dopušča, se lahko razgovor s stranko 

opravi takoj, v nasprotnem primeru pa se poskuša zastopnik dogovoriti za drugi termin. V 

praksi se običajno razgovori ne opravljajo takoj, temveč v roku enega tedna. Pri obstoječih 

strankah pa želi zavarovalni zastopnik predvsem obdržati stik z njo, ugotoviti, ali ima ta 

morebitne težave, jo seznaniti z novostmi in ji ponuditi morebitne nove produkte. 

2.4.2  Priprava na obisk 

Priprava na prodajni razgovor je pomemben sestavni del postopka načrtovanja prodaje 

zavarovanj, kar pomeni, da se prodajno osebje ustrezno in strokovno pripravi, če želi, da bo 

prodajni razgovor uspešno izveden. Poleg tega zavarovalni zastopnik vedno bolj prehaja v 

vlogo svetovalca, saj v današnjem času običajno v celoti servisira oziroma oskrbuje stranko. 

Prvi korak v prodajnem ciklu je torej iskanje morebitnih kupcev. Ko je pripravljen seznam le-

teh in je zastopnik za prodajni termin že dogovorjen, pa je zelo pomembna priprava na 

prodajni razgovor.  

Priprava na prodajni razgovor je obsežen in pomemben sestavni del celotnega postopka 

prodaje zavarovanj, katerega je mogoče razčleniti v več podfaz. Ruckle (1993, 6) loči 

naslednje podfaze, ki so med drugim vezane na naravnanost prodajalca: 

 naravnanost do samega sebe in do svojega poklica; 

 naravnanost do stranke; 

 naravnanost do lastne ponudbe; 

 priprava dokazov; 

 organizacijske priprave; 

 sigurnost in samozavest. 

Pri delu zavarovalnega zastopnika je torej pozitivna usmerjenost do samega sebe in do 

svojega poklica izrednega pomena. Mnenje ljudi do oseb, ki se ukvarjajo z osebno prodajo - 

sem spadajo tudi zavarovalni zastopniki -, ni vedno najbolj naklonjeno, zato je še toliko bolj 



 18 

pomembno, da je ta pozitivno naravnan in da si ustvari sloves dobrega strokovnjaka ter 

zanesljivega svetovalca za zavarovanja. 

Preden se zastopnik pripravi na obisk, mora preveriti določene stvari. Najprej je treba 

ugotoviti, kdo bo udeležen na terminu (samo ena stranka, stranka in partner ...) - slednje je 

pomembno predvsem pri zakoncih, saj je priporočljivo, da sta prisotna oba. V kolikor to ni 

mogoče, je treba premisliti, ali ne bi bilo bolje obiska preložiti. V praksi se namreč dogaja, da 

se vsak raje posvetuje s partnerjem, preden sklene zavarovanje in v kolikor partnerja ni na 

terminu, zastopnik izgublja dragoceni čas. Druga stvar, ki jo mora zastopnik preveriti, je kraj 

srečanja (strankin dom, pisarna) in pa seveda čas, saj je za uspeh zastopnika zelo pomembno, 

da čim več časa nameni aktivni prodaji.  

Medtem, ko se prodajalec pripravlja na prodajni razgovor, je pomembno, da se že pred tem 

konkretno ukvarja s stranko in s tem, kaj ta pričakuje. Pri tem mora upoštevati naslednje 

korake (Geffroy in Klose 1998, 12): 

 Določitev ciljev: najprej je treba določiti cilj razgovora - ni nujno, da je to vedno sklenitev 

zavarovanja, ampak gre lahko tudi za druge cilje, kot npr. povišanje premije na polici. 

 Določitev stranskih ciljev: kdor ima pri prodajnih razgovorih določen cilj, si ga prizadeva 

doseči in s tem slediti začrtani poti. Na ta način ne tvega, da bo usmerjanje pogovora 

prevzela stranka. Pogosto pa zastavljenega cilja ni mogoče doseči in v tem primeru so 

pomembni stranski cilji. Kot primer je mogoče vzeti stranko, ki se po predstavitvi še ni 

odločila za sklenitev zavarovanja - v tem primeru je zastopnikov stranski cilj dogovor za 

naslednje srečanje. Stranski cilj je lahko tudi pridobitev priporočil, to je nekaj novih imen 

potencialnih strank. 

 Določitev teme razgovora: v večini primerov bo govora o zavarovanjih. 

 Morebitni ugovori: zastopnik mora razmisliti o tem, kakšne ugovore bi stranka utegnila 

imeti in kako jih rešiti. 

 Določitev koristi za stranko: strankam niso pomembne lastnosti produktov, temveč 

koristi, ki jih bodo one imele s sklenitvijo zavarovanja. 

 Določitev trajanja razgovora: veliko zastopnikov določa trajanje pogovora glede na cilje, 

ki so si jih zastavili (npr. prvi obisk, sklenitev police ...) in glede na časovno razporeditev 

delovnega dne.  

Poleg omenjenih je pomembno, da ima zastopnik vedno pripravljenega »asa v rokavu« - to so 

tisti podatki in tiste koristi, zaradi katerih lahko prodajalec prevesi tehtnico pogovora v svojo 

smer in na koncu sklene zavarovanje. 

Ugotoviti je torej mogoče, da je priprava na prodajni razgovor zagotovo ključnega pomena in 

zastopniku med drugim omogoča, da v kolikor se med potekom razgovora znajde v določenih 

nepredvidljivih situacijah, zna pravilno odreagirati. Z ustreznim načinom dela so zastopniki 
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bolje pripravljeni na razgovor in ga tudi uspešneje izvedejo, to pa v končni fazi predstavlja 

tudi večje možnosti za končni uspeh, ki je sklenitev zavarovanja. 

2.4.3  Začetek razgovora 

V tem delu naloge je podrobneje predstavljen celoten potek razgovora. 

Začetno vzdušje 

Najbolje je, da zastopnik pride na prodajni razgovor ob dogovorjeni uri - ne prej in ne 

kasneje. Kadar pride pred dogovorjeno uro in ga stranka morda še ne pričakuje, lahko to 

negativno vpliva na potek prodajnega razgovora. Z zamudo pa pokaže, da je neresen in da 

stranko ne spoštuje. Seveda se lahko zgodi, da na termin iz določenih razlogov ne pride 

pravočasno, vendar mora v tem primeru stranko vsekakor obvestiti po telefonu. 

Kar se tiče samega začetka razgovora, je zagotovo v prvi fazi pomembno vzdušje oziroma 

klima, ki jo zastopnik uspe vzpostaviti. Ob vstopu v »situacijo« so namreč občutki različni in 

pogosto usodni za vzpostavitev ter nadaljevanje same komunikacije. Tako je tudi pri prodaji 

zavarovanj, kjer je bistvenega pomena vzdušje, ki ga občuti stranka pri prvem stiku z 

zastopnikom. V obravnavanem primeru, ko zastopnik običajno obišče stranko na domu, je še 

toliko bolj pomembno, kakšen prvi vtis bo naredil, glede na to, da se ne nahaja v »svojem« 

okolju.  

Že beseda »prvi« pove, da se govori o nečem, kar se zgodi le enkrat - se pravi prvič in nikoli 

več. Gre za nekakšno prvo mnenje, ki si ga posameznik ustvari o človeku takoj, ko ga vidi in 

z njim začne komunicirati. Prav ta prvi vtis se običajno izoblikuje v zelo kratkem času. Iz tega 

razloga je zelo pomembno, da ta čas zastopnik izkoristi sebi v prid, saj namreč »popravnega 

izpita« ne bo več imel.  

Pri prvem vtisu, ki traja le nekaj sekund, naj zastopnik upošteva naslednje dejavnike: 

pokončna drža, brezhibna obleka, prijazen nasmeh na obrazu in topel pogled ter prijetno 

rokovanje. Kakor bo zastopnik ravnal s kupcem v prvih desetih sekundah, tako se bo ta 

odzval in si ustvaril mnenje o prodajalcu ter podjetju, ki ga ta predstavlja (v obravnavanem 

primeru je to zavarovalnica). 

Zelo pomembno je, da poskuša zavarovalni zastopnik ustvariti prijetno vzdušje, pa čeprav se 

ne nahaja v svoji pisarni. Poznamo namreč štiri vrste vzdušij - klim in vsaka od teh ima svoje 

zakonitosti ter svojo ustreznost v posameznih situacijah. Ta vzdušja si sledijo od zelo 

neprijetne v znosno, prijetno in zelo prijetno (Hvastja 2005, 41). 
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Prijetno klimo ni mogoče odigrati in le-to bodo stranke hitro zaznale v komunikaciji z 

zastopnikom. Prijetno vzdušje se zelo težko doseže in vzdržuje. Včasih je dovolj en pogled, 

napačna beseda ali neustrezen nasmeh, da se pokvari ali zruši. Iz tega razloga je ustvarjanje 

primernega ozračja odločilnega pomena za potek razgovora. Škoduje uvod, ki kaže, da se 

zastopnik pogovora loteva mimogrede, koristi pa spodbujanje z nekaj uvodnimi vprašanji. 

Dobro je, da uspe prodajalec sprostiti začetno napetost in ustvariti s sogovornikom prijeten 

odnos (Hvastja 2005, 42–43). 

Topf (2002, 29) meni: 

Vsak prodajalec ve, kako je za pogovor s kupcem pomembna začetna faza. Če boste že na 

začetku napačno ravnali, zaostanka ne boste več nadoknadili. Če bo začetek sproščen, bo pogovor 

bolje stekel. Povprečnemu prodajalcu bi bil najljubši skrivni recept, en sam rek, ob katerem bi se 

vsi kupci enako ogreli za prodajalca, njegovo firmo in njegov posel. Žal takega reka ni.  

Na začetku prodajnega razgovora mora prodajalec najprej pridobiti morebitnega kupca za 

sodelovanje. Izkušnje učijo, da imajo prodajalci, v našem primeru zavarovalni zastopniki, za 

pravi nagovor kupca zelo malo časa - kvečjemu pol minute, zato je zelo pomembna uporaba 

pravih besed (Tavčar 1996, 74). 

Prva napaka pri pozdravu stranke je uporaba standardne fraze, ki je za vse enaka, ne glede na 

to, h komu je zastopnik prišel. Dejstvo je, da je vsaka stranka drugačna in zato potrebuje 

drugačen nagovor. Iz tega razloga mora prodajalec vedeti, s kakšno željo, zaradi kakšnega 

problema, potrebe ter s kakšnim motivom za nakup se kupec pogovarja z njim. V tem primeru 

bo našel začetek, ki bo ustrezal prav tej stranki. Temu pravimo besedna spretnost, kjer 

prodajalec ugotavlja, kaj v konkretni situaciji učinkuje in v povezavi s tem ustrezno ukrepa 

(Topf 2002, 29). Iz tega razloga je zelo pomembna priprava na razgovor - kot že omenjeno, 

dobro je, da poskuša zastopnik že pred obiskom izvedeti čim več o stranki, saj bo na ta način 

pogovor tudi lažje stekel. Vsaka stranka ima namreč svoje priljubljene teme in v vsakem 

uvodnem pogovoru je mogoče najti točke, na katere se lahko zastopnik opre. 

Pravi pozdrav je takšen, da se prodajalec nasloni na prave stične točke. Topf (2002, 39) 

navaja teme: 

 ki spravijo kupca v dobro voljo; 

 ki so bile s kupčevega vidika pomembne ob morebitnem zadnjem srečanju; 

 katerih se kupec rad pogovarja (dogodivščine iz prejšnjih potovanj, hobiji ...); 

 ki so povezane z izkušnjami in zadovoljstvom z doslej sklenjenimi produkti. 

To začetno »prebijanje ledu« je lahko izredno mučno, tako za svetovalca kot za stranko. 

Poznane so različne tehnike prebijanja ledu, ki jih lahko zavarovalni zastopnik uporabi, in 

sicer (Tela vital 2009b, 9): 

 sprostitev napetosti: zastopnik spregovori o splošnih prijetnih stvareh; 

 stične točke: »Vi pa niste iz Kopra, kajne?«; 
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 posreden pristop: zastopnik pove, da je o stranki že bral, da je že slišal o njem .... (npr: 

»Včeraj sem bral o vas ....«); 

 izražanje zadovoljstva ob obisku: »Vesel sem, da ste si vzeli čas ....«; 

 navezava na prejšnje sodelovanje: »Po najinem telefonskem pogovoru sem razmišljal ...«; 

 neposredni pristop: »Da vam ne bom jemal časa ...«; 

 opredeljevanje: zastopnik pove, kako si je zamislil potek pogovora: »Najprej rešiva tole, 

potem pa vas seznanim z našim novim produktom ...«. 

Topf (2002, 42) navaja: 

Obstaja povsem enostaven recept, po katerem vam bo začetek pogovora vedno in pri vsakem 

kupcu izredno uspel: pokažite pristno zanimanje. Prodajalci, ki se resno zanimajo za kupca, 

njegove cilje, uspehe, želje, motive, interese, naloge, občutke, probleme, okolje in nazore, vedno 

najdejo učinkovito točko za navezovanje pogovora - vaše zanimanje vas bo zanesljivo privedlo do 

nje. 

Ustvarjanju sproščenega vzdušja je namenjenih uvodnih pet minut in v tem času zastopnik ne 

sme govoriti o poslu. V kolikor začne stranka govoriti o svojih vsakdanjih težavah, ga mora 

zastopnik potrpežljivo poslušati, saj lahko iz tega izve marsikaj, kar lahko kasneje uporabi 

sebi v prid. Seveda mora pri tem paziti, da se stranka ne razgovori preveč, saj lahko v tem 

primeru pogovor zaide iz teme, zaradi katere je zastopnik stranko obiskal. 

Raziskava stranke 

Ena večjih napak, ki jih zavarovalni zastopnik lahko naredi, je ta, da prične stranki takoj 

ponujati, preden bi se sploh lotil analize njenih potreb. Dokler ne ve, kaj kupec z njegovo 

ponudbo sploh namerava, tipa v temi s predstavitvijo, z argumentiranjem, obravnavanjem 

ugovorov in pripravo na zaključevanje.  

Topf (2002, 48) meni: 

Prodajalec, ki ne ve, kaj kupec želi, izgublja čas z nepotrebnim in neučinkovitim svetovanjem. 

Prodajalec, ki pa ve, kaj kupec želi, mu to da - in samo ponudi v podpis. 

Skozi proces prodajnega razgovora doseže zastopnik največji učinek ravno s postavljanjem 

vprašanj, kar je še posebej pomembno v uvodnih fazah. S pomočjo spraševanja zastopnik 

stranki omogoči, da sama pove nekaj o sebi, o svojih željah in pričakovanjih. Na takšen način 

stranka dejansko sama oblikuje svoje želje in zamisli ter se jih zave, prav tako pa lahko 

sprejme zastopnikove argumente in ideje. 

S tem, ko zavarovalni zastopnik svojega sogovorca prosi, naj mu nekaj pove o svojih 

potrebah, se je dejansko začel konstruktiven dialog. S pravilno tehniko postavljanja vprašanj 

usmeri prodajalec sogovornika k načrtovanemu cilju. S pomočjo aktivnega pogovora, kjer 

mora zastopnik obdržati pobudo v svojih rokah, bo lahko izluščil marsikaj koristnega, pri 
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stranki pa bo zbudil zaupanje in ne nazadnje ga bo morda prepričal, da se bo odločil za 

sklenitev. Pri tem pa ne sme pozabiti, da sta pomembna tako zaporedje kot vsebina vprašanj, 

ki jih postavlja. Ta vprašanja si lahko zamislimo kot nekakšen klin, ki je debelejši pri vrhu in 

koničast pri dnu - gre namreč za prehajanje iz splošnih in širših vprašanj na ožje usmerjena ter 

konkretnejša, z njimi pa se definira sogovorčeve potrebe (McGaulley 2000, 90).  

Trije osnovni tipi vprašanj omogočajo prodajalcem, da odkrijejo potrebe in želje strank ter 

potencialnih kupcev. Ločimo jih na (Ziglar 2000, 118–126): 

 Odprta vprašanja: To so vprašanja, ki zadevajo širše in splošne zadeve, kjer želi 

zastopnik dobiti širši pregled zato, da se lahko kasneje začne usmerjati na specifična 

področja. Gre za vprašanja, na katera ni mogoče odgovoriti z »da« ali »ne« in se pogosto 

začnejo s črko »k«: kaj, kje, kdaj, kako, kakšen ...? V tej fazi želi zastopnik pridobiti 

temeljne informacije o stranki in z njimi lahko ta izrazi svoje želje, potrebe, ideje in 

mnenja. Primer: »Kako ste do sedaj varčevali?« Z odgovorom na to vprašanje se bo 

zastopnik že začel približevati specifičnim zahtevam kupca, ki jih bo podrobneje 

spoznaval v naslednji fazi. Odprta vprašanja dajejo stranki široke možnosti za odgovor. 

 Zaprta vprašanja: Ko si je zastopnik ustvaril splošen pregled, se lahko posveti kupčevim 

specifičnim potrebam, oviram in težavam - to je takrat, ko je dobil približno sliko o tem, 

kaj si stranka želi. Takrat bo te potrebe izostril z usmerjenimi vprašanji: »Želite torej 

varčevati za pokojnino. Koliko sredstev bi lahko za ta namen mesečno namenili?« Zaprta 

ali usmerjena vprašanja močno zožujejo razpon možnih odgovorov in zastopnik jih 

uporabi pri zbiranju informacij.  

 Vprašanja, na katera je odgovor pritrdilen ali nikalen: Ta vprašanja dajejo sogovorcu še 

manj možnosti za odgovor, saj bo lahko odgovoril le z »da« ali »ne«, lahko pa tudi z 

»morda« ali »ne vem«. Primer za to je naslednji: »Ali bi vam ustrezalo plačilo prek 

trajnika?« 

Odprta vprašanja bo zastopnik postavljal takrat, ko bo želel, da se njegov sogovorec čim bolj 

razgovori, saj mu to daje največ možnosti za odgovor. Običajno se jih uporablja na začetku 

pogovora. V nadaljevanju si bo pomagal z bolj usmerjenimi vprašanji, da bo izvedel 

posamezne podrobnosti. Vprašanja, na katera je mogoče odgovoriti zgolj z »da« ali »ne«, 

bodo za zastopnika koristna predvsem takrat, ko bo želel izvedeti določena dejstva ali pa 

preveriti, če je prav razumel sogovorčev odgovor.  

Hopkins (1997, 38–43) navaja tudi dodatne metode spraševanja, ki pomagajo odkriti, kaj si 

ljudje pravzaprav želijo: 

 Pritrdilnice: Pritrdilnice pomenijo postavljanje trditev, kjer so na koncu dodane 

vprašalnice, kot npr.: »Ali ni tako?«, »Ali ne?«, »Kajne?«, »Ali se vam ne zdi?« ... Cilj 

uporabe pritrdilnic je pripraviti sogovorca do tega, da pozitivno razmišlja o stvari, po 

kateri ga je prodajalec vprašal.  



23 

 Nadomestna izbira: To je metoda postavljanja vprašanj, ki vključuje dva sprejemljiva 

predloga odgovorov in je najpogosteje uporabljena za usklajevanje terminov za 

predstavitve oziroma sestanke, kot npr.: »Pri vas se bom oglasil v torek. Vam bolj ustreza, 

da se oglasim ob dveh ali ob treh?« To metodo je mogoče uporabiti tudi takrat, ko se 

prodajalec želi osredotočiti na določeno temo in da stranki možnost za odgovor, še vedno 

pa drži niti v svojih rokah.  

 Metoda vročega kostanja: Ta metoda je primerna takrat, ko želi stranka zavesti prodajalca 

z vprašanjem, ta pa se iz te situacije najlažje izmuzne tako, da zastavi vprašanje o tem 

vprašanju in tako mora kupec razjasniti svoje stališče. S tem prodajalec pridobi dodatne 

informacije in si hkrati zmanjša možnost, da bi napačno odgovoril. Kot primer je mogoče 

navesti stranko, ki vpraša: »Kakšni so pa donosi pri naložbenem zavarovanju?«, 

prodajalec pa odgovori: »Kakšen donos pa sploh pričakujete?« 

 Vpletenost: Gre za način, kjer se uporabljajo takšna vprašanja, ki stranko pripravijo do 

tega, da si dejansko predstavlja sebe, potem pa se odloči tako, kot to ustreza prodajalcu. 

Zastopnik lahko stranko vpraša: »Kdo bo pa upravičenec za primer smrti na vaši polici?« 

Zastopnik stranko na takšen način pripravi, da začne premišljevati o upravičencih, ne pa o 

tem, ali bo polico sploh sklenil ali ne. 

Vedno znova je opaziti, da povprečni zavarovalni zastopniki ponujajo preveč, ker bi stranki 

radi predstavili celotno paleto produktov, ki jih tržijo in jo na takšen način »napadejo« s 

ponudbo. Vrhunski prodajalci namreč pred začetkom ponujanja naredijo analizo strankinih 

potreb in ji pogosto ponudijo le en ali dva produkta ter dosežejo uspeh. V kolikor bo 

zastopnik opravil dobro analizo potreb, bo med drugim tudi najlažje preprečil ugovore. 

Na splošno je pri analizi treba preverjati naslednje minimalne kriterije (Topf 2002, 51), ki 

bodo predstavljeni tudi v primeru naložbenega življenjskega zavarovanja: 

 Predstave: »Kako si predstavljate varčevanje za pokojnino?« 

 Namen: »Kakšen je namen vašega varčevanja? Pokojnina? Nakup stanovanja?« 

 Izkušnje: »Kakšne izkušnje imate z življenjskim zavarovanjem?« 

 Pričakovanja: »Kaj pričakujete od sklenitve življenjskega zavarovanja?« 

 Zahteve: »Kakšna mora biti ponudba, da boste z njo zadovoljni?« 

 Cilji: »Kateri je cilj sklenitve zavarovanja?« 

 Predhodniki: »Katere produkte življenjskih zavarovanj ste doslej že sklenili? Ali ste bili 

zadovoljni?« 

 Kriteriji: »Kateri kriteriji bodo odločilni pri vaši odločitvi?« 

 Prodajna služba: »Kdo še vpliva na vašo odločitev za sklenitev?« 

Seveda je dobro, da zastopnik pozna motive, zaradi katerih stranke sklepajo zavarovanja. Te 

motive običajno ugotovi tako, da stranki v prodajnem razgovoru postavlja dobra vprašanja in 

jo pazljivo posluša. Običajno so ti motivi naslednji (Slovensko zavarovalno združenje 2009): 
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 Varnost in zaščita: številne stranke se bojijo, da bodo izgubile ustvarjeno premoženje, 

posest, položaj ali vpliv in želijo za vsako ceno obdržati to, kar imajo. Takšne stranke 

potrebujejo jasna, nedvoumna in pregledna dejstva ter številne dodatne informacije in šele 

nato se odločijo za sklenitev zavarovanja.  

 Dobiček in posest: ena najmočnejših strankinih želj je želja po posedovanju, eden 

najmočnejših strahov pa strah pred izgubo tega, kar poseduje. V sodobnem poslovnem 

svetu vse bolj prevladuje težnja po pridobivanju materialnih dobrin in kopičenju bogastva; 

po slednjem se meri uspeh in sposobnost posameznika. Takšna stranka bo hotela vedeti, 

kako bi ohranila oziroma še raje, povečala svoje premoženje. 

 Status: takšna stranka želi biti občudovana in se rada obdaja s statusnimi simboli. Med 

drugim misli, da v kolikor je zavarovana, je deležna ugleda v svojem okolju, saj je očitno, 

da nekaj poseduje in dobro skrbi za svoj standard. Pri takšni stranki se mora zastopnik 

izogibati pokroviteljskemu tonu in ji mora dajati občutek pomembnosti ter samostojnosti 

pri sprejemanju odločitev. 

 Radovednost: takšne stranke privlači vse, kar je novega in neznanega, kar je povezano s 

spremembami, z novimi produkti ter informacijami. 

Zastopnikova prodajna predstavitev bo toliko bolj uspešna, kolikor bolj bodo argumenti, s 

katerimi bo predstavljal zavarovanje, ustrezali strankinim motivom oziroma pričakovanjem. 

Ta bo zavarovanje drugače predstavil, če bo vedel, da je stranki več do varnosti kot do 

ohranjanja statusa in tudi stranka bo ponudbo sprejela za svojo, ko bo ta usklajena z njenimi 

potrebami. 

Možina, Tavčar in Kneževič (1998, 134) menijo: 

Uvodno medsebojno informiranje naj zgradi skupno izhodišče za nadaljevanje razgovora. 

Pomembno vlogo imajo komunikacijske veščine sogovornikov. Aktivno poslušanje se hkrati 

osredotoča na vsebino sogovornikovih besed in nanj samega - na ton, poudarke, kretnje, oči, 

obraz; človek je kot odprta knjiga. Raztresenost se maščuje, nepozornost sogovornik brž občuti; 

spodbujamo ga z besedo, gibom, pogledom.  

Uspešne zastopnike od neuspešnih torej najhitreje ločimo z opazovanjem njihovega odnosa 

do stranke. Pri tem opazujemo, ali govorijo le oni in potencialni stranki ne dovolijo niti do 

besede, saj v tem primeru obstaja velika verjetnost, da ne bodo uspeli. Potencialni stranki je 

namreč treba dopustiti, da govori o sebi, saj bo na takšen način podala dragocene informacije, 

ki bodo prodajalcu pomagale v nadaljevanju pogovora. Iz tega razloga mora zastopnik znati 

pozorno poslušati. Poslušanje je namreč edini način, da se usmeri pozornost k problemom in 

zadržkom, ki jih ima kupec o produktu, medtem ko se prodajalec osredotoči na to, kako bi mu 

pomagal, ne pa za vsako ceno prodal izdelek. S tem si bo pridobil strankino zaupanje. Iz tega 

lahko vidimo, da dober zavarovalni zastopnik v resnici bolj pomaga kot prodaja, kar je lahko 

njegova konkurenčna prednost pred ostalimi (Schiffman 1995, 19–20). 
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Hopkins (1997, 101) svetuje, naj prodajalec posluša dvakrat toliko, kot govori, če želi uspeti. 

Če prodajalec večino časa govori sam (Hopkins 1997, 101): 

 ne izve ničesar o stranki in njenih željah; 

 ne izve od stranke ničesar, kar bi ga usmerjalo, enako pa ne izve njegovih zadržkov; 

 morda sam omeni kakšne sporne točke, na katere stranka sama ne bi niti pomislila; 

 pozornost stranke odvrne od svoje ponudbe; 

 omogoči stranki več možnosti, da se z njim ne strinja ali ne zaupa kakšni njegovi trditvi; 

 osrednji predmet oddalji od stranke; 

 ne more razmišljati naprej; 

 ne more voditi razgovora; 

 druge osebe ne more prepričati o odločitvi, ki je zanjo najboljša. 

Sogovornika mora prodajalec aktivno poslušati, kar pomeni, da zna v razgovoru slišati tiste 

informacije, ki so za stranko pomembne - to so informacije, ki mu pomagajo pri 

prepoznavanju njenih potreb. Zastopnik se mora vživeti v sogovornikova čustva, razumeti 

mora njegove potrebe in želje, da bi lahko razumel informacije iz njegovega zornega kota. 

Stranka tako čuti, da ga zastopnik želi razumeti, zato mu še bolj zavzeto sporoča. Pomembno 

je, da pusti zastopnik stranko govoriti in se ne spušča v presojanje pravilnosti njenih čustev in 

vzgibov (Slovensko zavarovalno združenje 2009). 

2.4.4  Predstavitev in prikaz 

S pomočjo metode aktivnega poslušanja in postavljanja vprašanj dobi zastopnik že v uvodnih 

minutah številne informacije, na podlagi katerih lahko v naslednji fazi stranki ponudi rešitev v 

obliki zavarovanja. Razlaga vsebine zavarovanja mora biti kratka, enostavna in za stranko 

razumljiva, predvsem pa ji mora biti pisana na kožo. Temeljiti mora na prednostih oziroma 

koristih, ki bi jih stranka imela s sklenitvijo takšnega zavarovanja. 

Ponujanje ali svetovanje pomenita, da prodajalec prepriča kupca o tem, da (in kako) (Topf 

2002, 55): 

 izpolnjuje njegove želje; 

 pospešuje njegovo zanimanje; 

 mu zagotavlja korist; 

 izpolnjuje in pokriva njegove potrebe; 

 podpira njegove cilje; 

 poveča njegov uspeh. 

Svetovanje torej ne pomeni tega, da prodajalec samo pripoveduje o svojem proizvodu (v 

obravnavanem primeru zavarovanje), saj stranko te lastnosti ne prepričajo. Prepriča ga korist, 

zato mora zastopnik najprej ugotoviti, kaj si stranka želi, za kaj se zanima, kakšni so njeni 
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cilji ... Ravno zaradi tega je pred začetkom svetovanja nujno potrebna zastopnikova analiza 

potreb, saj brez nje stvari ne more uspešno argumentirati. Stranke ne zanima splošna korist 

oziroma prednost zavarovanja, temveč korist, ki jo ima ona s sklenitvijo zavarovanja. Temu je 

mogoče reči »rešitev po meri«. 

Lastnosti produkta učinkujejo kot prodajni argument samo tedaj, če so povezane s strankino 

koristjo. Lastnost je le opis produkta oziroma storitve, korist pa pokaže, kako neka značilnost 

oziroma lastnost ustreza specifičnim potrebam posameznega kupca. Koristi zastopnik 

navadno predstavlja z besedami, kot so: »To bi za vas pomenilo ...«; »To vam prinese ....«; »S 

tem dosežete ...« Najboljše je, da ima zavarovalni zastopnik za vsak produkt, ki ga trži, 

seznam s prodajnimi argumenti, ki ga mora že vnaprej pripraviti komerciala. Takšni seznami 

običajno navajajo lastnosti produktov, najpogostejše ugovore, najboljše argumente za 

obravnavanje ugovorov, lastnosti konkurenčnih produktov ... (Slovensko zavarovalno 

združenje 2009).  

Iz naslednjih primerov je razvidno, kako je možno povezati lastnosti in koristi, kakor je to 

prikazano v nadaljevanju. 

Primer 1: 

 Lastnost 1: Varnost 

 Korist 1: »Življenjsko zavarovanje vam omogoča varnost, kar za vas pomeni, da bo vaša 

družina v primeru najhujšega preskrbljena.« 

Primer 2: 

 Lastnost 2: Donosnost 

 Korist 2: »Govoriva o naložbenem življenjskem zavarovanju, kar vam omogoča, da poleg 

zavarovanja tudi varčujete in nalagate sredstva v naše sklade.« 

Primer 3: 

 Lastnost 3: Dodatno nezgodno zavarovanje 

 Korist 3: »Poleg življenjskega imate pri nas vključeno tudi nezgodno zavarovanje, kar 

pomeni, da boste v primeru nezgode dobili povrnjena sredstva za zdravljenje.« 

Stranke ne kupujejo produktov zaradi določenih lastnosti, temveč zaradi rešitve svojih 

problemov - tj. zaradi koristi, ki jih bodo one same imele z nakupom. Topf (2002, 55) pravi, 

da slabi prodajalci stvari utemeljujejo s tem, kaj produkt zmore, dobri pa s tem, kaj to prinaša 

kupcu. 

Ključnega pomena pri argumentiranju je tudi diferenciacija koristi, ki je seveda odvisna od 

tega, kdo sedi nasproti. V kolikor gre za premožnejšega samostojnega podjetnika, bo 

zastopnik poudaril naložbe in dobiček. V nasprotju s tem bo družini poudaril varnost, 
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varčevanje za pokojnino in za potrebe otrok. Topf (2002, 62) navaja, da ista lastnost produkta 

prinaša drugačno korist v: 

 različnih ciljnih skupinah; 

 isti ciljni skupini pri različnih potrebah; 

 različnih situacijah potrebe; 

 hierarhičnih nivojih; 

 različnih velikostih podjetja. 

Bolj kot je zastopnik seznanjen z razlikovalnimi lastnostmi produkta, tem bolj bo njegovo 

argumentiranje pisano stranki na kožo. Pri tem pa ne sme pozabiti na dejstvo, da kar 

zastopnik stranki ponuja kot korist, ni vedno to, kar si kot korist predstavlja stranka. 

V nadaljevanju bo predstavljena še »veriga da-jev«. Prodajanje in argumentiranje v obliki 

monologa ima eno veliko slabost: če »x« minut zastopnik govori o isti stvari, bo verjetnost, da 

bo stranka po »x« minutah molčanja, na vprašanje, ali se je za nakup odločila, odgovorila z 

da, izredno majhna. Zato je tudi v tej fazi prodaje pomemben pogovor. Pomembno je, da 

zastopnik veliki »da« razbije v več malih da-jev. Če slednji med pogovorom lahko pojasni 

vsako kupčevo vprašanje in je ta na vsako vprašanje pritrdil, je sklenitev posla zagotovljena. 

Če namreč ni odprtih vprašanj in se stranki ne podijo po glavi kakšni ne-ji, ne preostane 

drugega kot da. Bistvo te »verige da-jev« je v tem, da pogovor s stranko zastopnik usmerja 

tako, da zapovrstjo navaja argumente in vprašanja, na katere lahko stranka odgovori z »da« 

(Topf 2002, 63). Za učinkovito izvedbo verige »da-jev« pa mora zastopnik poznati strankine 

potrebe, zahteve in koristi, ki jih bo pridobila z nakupom njegovega produkta. Pomaga si 

lahko z vprašanji: »Sem vas prav razumel, da ....?«, ali: »Všeč vam je torej, če ....?« (Tela 

vital 2009b, 13) 

S pritrditvijo prodajalec vključi stranko v pogovor in prodaja z dialogom, namesto z 

monologom. Pri tem ostaja stranka budna in motivirana, pa tudi vmesna vprašanja ter 

poznejše reševanje ugovorov se zmanjšajo na minimum. Če zastopnik med pogovorom 

argumente sproti potrjuje, bo vedel, pri čem je, koliko je stranka že odločena in kdaj mu lahko 

postavi vprašanje o odločitvi. S tem se bo izognil neskončnemu številu argumentov, ki jih 

mora nenehno ponavljati samo zato, ker ne zna ugotoviti, kako daleč je stranka od odločitve. 

Izkušeni prodajalci ne potrebujejo besedne potrditve, saj že po strankini govorici telesa 

spoznajo, ali ta soglaša, odklanja ali se samo dolgočasi (Topf 2002, 64). 

Topf (2002, 65) prodajalcu svetuje, da pritrditev pridobi s pomočjo naslednjih načinov: 

 s potrditvijo strankinih pričakovanj; 

 z neposrednim vprašanjem: »Ste s tem zadovoljni? Ali to ustreza vašim pričakovanjem?«; 

 z vpletanjem v nek primer iz strankinega izkustvenega sveta; 

 z neposrednim navajanjem koristi: »Želite si varnost družine. Vam torej ustreza ponudba z 

zavarovalno vsoto za primer smrti v višini 75 tisoč evrov?«; 
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 s strankino govorico telesa, če ima zastopnik zanjo izostren čut. 

Zavarovalni zastopnik mora biti pri argumentiranju pozoren na to, kaj želi stranka slišati, pri 

tem pa mora nujno upoštevati načelo povratnega sporočila in spremljati strankine odzive. Ali 

je njegovo argumentiranje prepričljivo ali ne, lahko ugotovi neposredno po strankinem 

besednem in nebesednem odzivanju, zato je tudi poznavanje osnov nebesedne komunikacije 

odločilnega pomena. 

Današnja prodaja zahteva od zastopnika, da se stranki popolnoma posveti in ima do nje 

individualen pristop. Le na takšen način bo namreč lahko ugotovil in zadovoljil njene potrebe. 

Razvidno je, da je stranka vedno bolj v središču pozornosti, zadovoljevanje njenih potreb pa 

predstavlja jamstvo za dolgoročno sodelovanje. 

2.4.5  Premagovanje zadržkov in ugovorov 

Ugovori so običajen in neizogiben sestavni del prodajnega razgovora, zato se jih zavarovalni 

zastopnik ne sme ustrašiti. Ključnega pomena je, da prisluhne, kar mu stranka pove in na to 

pozitivno naravnano odgovori, nato pa gre naprej. Ugovori so znak, da se stranka zanima za 

ponudbo in dejstvo je, da je pri uspešnih poslih dvakrat več ugovorov kot pri neuspešnih 

(Tracy 1997, 368). Izkušen prodajalec ugovore izkoristi za to, da poudari prednosti in koristi 

izdelka. 

Možina, Tavčar in Kneževič (1998, 136) pravijo, da do ugovorov pride, če stranka: 

 dvomi o veljavnosti in pravilnosti prejetih informacij ter stališč; 

 preizkuša prodajalčevo trdnost in utemeljenost navedb; 

 verjame v drugačno ravnanje in naravnanost; 

 ne verjame, da je prodajalčeva rešitev izvedljiva; 

 se sicer strinja, vendar se boji resničnih ali namišljenih tveganj. 

Najbolj zapleteni so neizrečeni ugovori, ki jih prodajalec le sluti v strankini zadržanosti. 

Težko je ločiti med ugovori, ki temeljijo na objektivnih dejstvih in tistimi, ki so subjektivni 

ter izvirajo iz vrednot, naravnanosti in čustev. Obravnavanje ugovorov je odločilna stopnja v 

fazi zaključevanja prodajnega razgovora, zato mora prodajalec vse pomisleke analizirati in jih 

poskušati razumeti, da bo lahko izbral pravi odgovor in s tem rešitev ugovora (Možina, 

Tavčar in Kneževič 1998, 136). 

Če je stranka pazljivo in zavzeto poslušala, je zagotovo izoblikovala svoje dvome in 

pomisleke. Pomembno je, da zastopnik te pomisleke »izvleče« iz nje, jo pazljivo posluša in je 

ne prekinja. S kretnjo, z izrazom, s pogledom in kratko besedo mu mora sporočati, da ga 

zanima, kar pravi. Na koncu mora dati kupcu vedeti, da je koristno, kar je dejal, na ugovore 

pa mora seveda odgovoriti (Tavčar 1996, 76). 
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Pri reševanju ugovorov McGaulley (2000, 155) svetuje uporabo štirih korakov: 

 Spraševanje: prodajalec sogovorca pripravi do tega, da podrobneje spregovori o svojih 

zadržkih. 

 Ponovitev ugovora: prodajalec povzame pomisleke in sogovorca prosi, naj mu potrdi, ali 

jih je pravilno navedel. 

 Pozitiven odziv na ugovore: prodajalec na ugovor odgovori. 

 Premik: na naslednje vprašanje. 

Dejstvo je, da so vprašanja oziroma ugovori s kupčevega vidika upravičeni. Z druge strani pa 

prodajalci menijo, da so ugovori nadležni, čista izguba časa, prekinjajo rdečo nit, prodajalca 

spravljajo v zadrego, da jih imajo večinoma težavni kupci in so znak odpora do nakupa (Topf 

2002, 90). Takšne misli seveda predstavljajo komunikacijsko oviro pri reševanju ugovorov, 

saj prodajalca vržejo iz tira in s tem se stvari še poslabšajo.  

Večina ljudi je do ugovorov negativno naravnana. Topf (2002, 91) pa navaja veliko pozitivnih 

strani le-teh. Pravi, da so ugovori: 

 dragoceni namig o tem, česar stranke ne razumejo in z dobrim pojasnjevanjem se 

stopnjuje možnost za sklenitev posla; 

 znak, da je prodajalec deležen popolne strankine pozornosti, saj miselno odsotni kupci ne 

ugovarjajo; 

 znak za pozitivno razpoloženo stranko, saj običajno ugovarjajo le tisti, ki so voljni kupiti 

(kdor nima namena kupiti, tudi nič ne sprašuje); 

 najboljša prodajna možnost, glede na to, da dobro obravnavanje ugovorov učinkuje 

desetkrat močneje kot katerikoli drugi prodajni argument. 

Topf (2002, 91) pravi: 

Povprečni prodajalci menijo, da ugovori zmanjšujejo možnost sklenitve poslov. Dobri prodajalci 

vedo, da jih izboljšujejo. Ugovori niso nevarnost, ampak priložnost. 

Še vedno je najboljša obravnava ugovorov ta, da zastopnik sploh ne dopusti, da do njih pride. 

Če stranko pravilno analizira in zabeleži njene potrebe, bo s tem ugovarjanje v veliki meri 

zmanjšal. Do mnogih ugovorov namreč pride tudi zato, ker je zastopnik dvoumno ugotovil 

strankine potrebe.  

Napaka, ki jo lahko zastopnik naredi, je tudi ta, da stranki oporeka - zastopnik se bi namreč 

moral na vsak ugovor odzvati pozitivno. Stranki nikakor ne sme dati vedeti, da so ugovori 

neumni ali neprimerni, saj je vsak ugovor dober. Omogoča namreč pojasnjevanje in 

razčiščevanje dvomov. Neprimerni izrazi, ki jih lahko zastopnik uporabi, ko pride do ugovora, 

so naslednji (Tela vital 2009a, 7): »Ne vem, če bo to držalo.«; »To je narobe!«; »Ne razumete 

me.«; »Kdo je pa to rekel?«; »To pa ni res!« 

V nasprotju s tem so primerni naslednji izrazi (Tela vital 2009a, 7):  
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 Da, priznam, da je to res. Po drugi strani pa ... 

 Popolnoma vas razumem ... 

 Seveda imate prav, a če pogledava ... 

 Gospod/gospa, očitno imate razlog, da ste to rekli. Ste tako prijazni in mi poveste, zakaj 

tako razmišljate? 

 Vesel sem, da ste to omenili ... 

 Jaz bi imel na vašem mestu podobne pomisleke. Dovolite, da vam pojasnim ... 

Včasih kupec nima nobenih razumskih ugovorov, temveč samo nerazumske, ki pa jih ni 

vedno lahko prepoznati. Kupec, na primer, reče: »To je zame predrago!« Toda, ko mu 

prodajalec ponudi več kot ugoden popust, mu stvar še vedno ne ugaja. V tem primeru mora 

prodajalec ugotoviti, ali se pod »krinko« visoke cene ne skriva drugi ugovor. To lahko stori s 

pomočjo naslednjih vprašanj (Topf 2002, 95): 

 »Je mogoče, da se za ceno skriva drugi vzrok?« 

 «Je res to, o čemer zdaj govoriva, ali imate morda drugi vzrok?« 

Rezultat neposrednih vprašanj vedno znova preseneča, saj stranka običajno pove oziroma 

prizna, da še sama ne ve, zakaj ponudbe ne sprejme. Ko pa prodajalec najde pravi vzrok za 

ugovor, je prepričevanje že napol opravljeno. Iz omenjenega je moč razbrati, kako pomembno 

je, da zavarovalni zastopnik že na samem začetku stranko pripravi do govorjenja in ji 

postavlja prava vprašanja. Čim več mu bo ta povedala, toliko večja bo možnost, da bo njen 

ugovor razrešen. 

2.4.6  Sklenitev posla 

V tem delu so predstavljeni vsi vidiki sklenitve posla. 

Zaključevanje prodaje 

Zaključevanje prodajnega razgovora je zagotovo odločilna faza celotnega srečanja. V tej fazi 

zavarovalnega zastopnika zanima, kako prepričati sogovorca, da se za nakup odloči takoj, 

namesto, da bi »še premislil.« Do tega trenutka mu je pomagal prepoznavati njegove 

konkretne potrebe in mu je poskušal dokazati, da predstavljeni produkt te potrebe lahko 

zadovolji. Zdaj pa mora stranko pripraviti še do nakupnega dejanja - tj. do podpisa 

zavarovalne police. Vse predhodne faze pomenijo zapravljanje časa in denarja, če ne 

privedejo do sklenitve posla.  

Možina, Tavčar in Kneževič (1998, 137) pravijo: 

Vljudno, vendar odločno kaže skleniti razgovor - ter kratko in jasno povzeti dogovorjeno. Ne 

kaže presegati tistega, o čemer zares obstaja soglasje, sicer se sogovornik upre in treba je začeti 

znova. Po navadi je mogoče izbrati pravi trenutek po sobesednikovem obnašanju. Če daje vedeti, 
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da je zadovoljen in da se strinja, je pravi čas. Če nemirno lista po papirjih, sprašuje in taktizira, 

čas še ni dozorel.  

Neizkušeni prodajalci sogovorcu s težavo neposredno izrečejo, naj se odloči za nakup, kar je 

bistvenega pomena. S tem mu dejansko dajo vedeti, da so sami opravili glavni del svojega 

posla in je zdaj na vrsti on. Dokler prodajalec od kupca ne bo neposredno zahteval, naj se 

odloči, se ta verjetno res ne bo (McGaulley 2000, 136). 

Preden zastopnik prosi stranko, da se odloči na nakup, mora opraviti kar nekaj stvari, brez 

katerih bi mu posel lahko padel v vodo. Deset stvari, potrebnih za zaključek prodajnega 

postopka, je (Tracy 1997, 397–401): 

 Stranka si mora želeti, kar prodajalec ponuja. 

 Stranka mora verjeti v prodajalca in v njegovo podjetje. 

 Stranka mora potrebovati izdelek oziroma storitev. 

 Stranka mora biti sposobna uporabljati izdelek/storitev. 

 Stranka mora biti sposobna, da si izdelek privošči. 

 Stranka mora popolnoma razumeti vse podrobnosti, povezane s ponudbo. 

 Prodajalec mora biti navdušen za prodajo. 

 Prodajalec mora obvladati veščine zaključevanja prodaje. 

 Prodajalec mora biti pripravljen, da v prodaji nenehno posluša besedo ne in kljub temu 

nadaljuje svoje delo. 

 Prodajalec mora biti pripravljen na to, da potem, ko vpraša za naročilo/nakup, ostane tiho. 

V kolikor bo prodajni razgovor potekal brez zapletov in bo zastopnik rešil omenjene potrebe, 

bo zaključevanje prodaje bistveno lažje. 

Seveda je za zastopnika zelo pomembno prepoznavanje nakupnih znamenj, iz katerih lahko 

sklepa, da je stranka pripravljena oziroma skoraj pripravljena na nakup. Pozoren mora biti 

predvsem na naslednje (McGaulley 2000, 139–140): 

 Nebesedna znamenja: če se sogovorec nagiba proti prodajalcu in mu prikimava, je to 

vsekakor močno nakupno znamenje. Takrat je pravi čas za zaključevanje prodajnega 

razgovora in za sklenitev posla. 

 Vprašanja in pripombe: pozitivno nakupno znamenje je tudi to, da začne kupec postavljati 

vprašanja o praktičnih zahtevah, na primer: »Ali mi priporočate, da zase in za ženo 

sklenem vzajemno polico?« Takšna vprašanja dajo zastopniku vedeti, da se je stranka 

pravzaprav že odločila za podpis police in jo zato zanimajo še določene podrobnosti. 

 Določene vrste ugovorov: ko začne stranka podrobno spraševati o tem, kako se 

predstavljeni produkt razlikuje od podobnih, ki jih trži konkurenca, je to najverjetneje že 

nakupno znamenje. 
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 Zanimanje in pogajanje o podrobnostih: če se stranka začne pogajati o tistih 

podrobnostih, ki so pomembne le, če je posel sklenjen (npr. o načinu plačila), ima 

zastopnik polico skorajda že podpisano.  

Pri spodbujanju stranke k nakupni odločitvi sta uspešni predvsem dve strategiji (McGaulley 

2000, 141–142): 

 Prodajalec (zavarovalni zastopnik) mora izžarevati prepričanje, da bo stranka privolila v 

njegovo ponudbo: zastopnik mora biti pri tem samozavesten in navdušen nad tem, kar 

stranki predstavlja. To mora pokazati tako z besedami kot z gibi, govoriti mora jasno in 

odločno, pri čemer ga ne sme premagati skušnjava, da bi na hitro zdrdral svoje sporočilo. 

Stranka mora dobiti vtis, da ima pred seboj izkušenega in zanesljivega strokovnjaka. 

 Ko je prodajalec (zavarovalni zastopnik) stranko zaprosil, naj se odloči, umolkne in 

potrpežljivo počaka na odgovor: zaradi premora bo stranka imela dovolj časa za 

premislek, poleg tega pa zastopnik s tišino izvaja čisto poseben pritisk. Večina ljudi se v 

tišini počuti nelagodno, zato bo kupec verjetno pohitel z odgovorom in tudi, če bo ta 

negativen, zastopnik ne sme odnehati in se mora naravnost pozanimati o razlogih za 

njegovo stališče.  

Obstaja več metod, kako naj prodajalec zaključi prodajni razgovor, med katerimi so med 

drugim tudi naslednje (McGaulley 2000, 148–150): 

 metoda primerjave: primerjava produkta s konkurenčnimi in poudarek na prednostih 

oziroma koristih, ki jih ima ta za sogovorca; 

 metoda zadnje možnosti: zastopnik daje stranki vedeti, da je na razpolago samo še »x« 

polic (običajno je to zanimivo pri produktih, ki se tržijo do določene vsote zbranih 

sredstev) - to so vsekakor zelo močne spodbude za takojšnjo nakupno odločitev; 

 metoda alternativnih možnosti: v kolikor ima prodajalec pred seboj neodločnega kupca, 

mu mora ponuditi le dve možni alternativi, saj mu tako olajša odločitev; 

 metoda s seznamom prednosti in pomanjkljivosti: primerna je za neodločenega kupca, kjer 

zastopnik z njegovo pomočjo pripravi seznam prednosti in pomanjkljivosti - pri tem se 

mora seveda potruditi, da je pozitivnih razlogov bistveno več. 

Možina, Tavčar in Kneževič (1998, 137) menijo: 

Pri oblikovanju dogovora nekaj odločnosti, celo previdnega pritiska, ne škoduje. Zelo pomemben 

pa je občutek za pravo mero. Če je pritiska preveč, se ob morebitnih težavah pri izvajanju 

dogovorjenega sogovornik nanj zagotovo spomni, negoduje in očita - če je pritisk zmeren, pa 

dogovor sprejme kot svoj in se zanj zavzema tudi v težavah.  

V kolikor zavarovalni zastopnik ne da vse od sebe pri zaključevanju prodajnega razgovora in 

se poslovi z neodločeno stranko, obstaja velika možnost, da bo posel zaključil njegov 

konkurent - seveda z uporabo pravih besed in pravih metod. 
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Najlepši del je seveda sklenitev posla, vendar je lahko tudi zavrnitev za zastopnika pozitivna, 

saj lahko na takšen način poskuša ugotoviti, kaj je v resnici motilo stranko. Odklonitev 

namreč še ni poraz. Če zastopniku ni uspelo prvič, mu bo morda drugič. Vsekakor pa ne sme 

pokazati, da je razočaran in nezadovoljen. 

Priporočila 

Ena od pomembnejših stvari, preden zastopnik zapusti stranko, je pobiranje priporočil. 

Omenjeno je že bilo, da so to podatki o prijateljih, znancih, sorodnikih, ki jih stranka 

priporoča zastopniku in bi po njenem mnenju bili zainteresirani za predstavitev. 

Številnim prodajalcem so stranke po priporočilu glavni vir novih poslov in z njimi si nenehno 

širijo svojo bazo. Zanimivo je tudi to, da so te stranke običajno bolj naklonjene k nakupu, kar 

izhaja iz tega, da v prvi fazi zaupajo osebi, ki je zastopniku dala njihove podatke. 

Raziskave so pokazale, da je stopnja sklenjenih prodaj s strankami po priporočilu kar 60-

odstotna. V nasprotju s tem znaša odstotek sklenjenih prodaj z ostalimi kupci le 10 odstotkov 

(Hopkins 1997, 211). 

Nove stranke prodajalec najlažje pridobi od tistih oseb, s katerimi ima dobre odnose, kar pa ni 

nujno povezano s sklenjenim poslom oziroma s podpisano polico. Tudi v primeru, ko se 

stranka ne odloči za produkt, lahko še vedno priporoči nekoga drugega, ki bi morebiti bil 

zainteresiran za takšno ponudbo. Seveda je za pobiranje priporočil kljub temu najprimernejši 

trenutek, ko se posel sklene in je stranka navdušena nad novo pridobitvijo. Običajno bo takrat 

z veseljem nekoga priporočila. Takoj po sklenitvi je namreč navdušenje največje in odpor 

najmanjši. 

Končno vzdušje 

Končno vzdušje oziroma klima je enako pomembno kot začetna, zato je treba pri tem 

upoštevati enake principe.  

Tudi, če ima zavarovalni zastopnik veliko dela in strank, ki ga še čakajo, ne sme osebe, s 

katero je komuniciral in zaključil prodajni razgovor, kar »odsekati«. V takšnem primeru bi se 

stranka počutila »ogoljufano«, saj bi imela občutek, da je zastopniku predstavljala le številko. 

Takšno ravnanje bi seveda bilo napačno. 

Zastopnik mora tudi na koncu vzdrževati in gojiti občutek prijetnega vzdušja. Stranka se mora 

počutiti zaželeno, kar tudi predstavlja ključ do nadaljevanja odnosa. V ta namen ji mora 

zastopnik ponuditi nasmeh, pogled in primerne besede. 

Ključni koraki pri slovesu od stranke so naslednji (Tela vital 2009b, 16):  
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 zastopnik potrdi strankino nakupno odločitev (»Prepričan sem, da ste se dobro odločili.«); 

 stranki ponudi dodatno pomoč, če jo bo potrebovala (»Če boste potrebovali dodatne 

informacije ali karkoli drugega, me kadar koli pokličite po telefonu.«); 

 stranko seznani, kako naprej (»V naslednjem mesecu vas bom poklical in preveril, ali 

morda še kaj potrebujete ...«). 

Zastopnik mora s stranko na koncu »poklepetati« in ji dati občutek, da se je pravilno odločila. 

To seveda ne sme trajati predolgo. Vsak posameznik mora sam oceniti, koliko naj bo ta klepet 

dolg - kar je seveda odvisno tudi od obveznosti, ki jih imata tako prodajalec kot stranka. Za 

konec naj zastopnik stranko prijetno pozdravi in s tem se prodajni razgovor zaključi. 

2.4.7  Ponakupno spremljanje in vzdrževanje stikov 

Danes si vsa podjetja prizadevajo obdržati svoje stranke, saj stane pridobivanje nove petkrat 

več kot ohranjanje že pridobljene. To dejstvo je spodbudilo ponudnike, da se bolj posvečajo 

že znanim strankam (Slovensko zavarovalno združenje 2009).  

Slovensko zavarovalno združenje (2009) navaja:  

Poprodajne storitve so še posebej pomembne v zavarovalništvu, saj zavarovalec ob sklenitvi 

zavarovalne pogodbe, razen zavarovalne police (pogodbe) kot fizičnega dokaza in obljube, da mu 

bo podjetje stalo ob strani ob morebitnem škodnem dogodku, ne dobi ničesar drugega. 

Zavarovalnica mora poskrbeti, da vse poteka gladko tudi po sklenitvi zavarovalne police - na 

primer ob prijavi škode, posredovanju informacij in obnavljanju zavarovanj. Zastopnik se ne 

sme usmeriti na en sam posel, temveč se mora osredotočiti na vzpostavitev dobrih odnosov in 

dolgoročnega sodelovanja s stranko. Ta namreč ne sme dobiti občutka, da zastopniku po 

sklenitvi police in plačilu prve premije ni več pomembna. Poleg tega je skrbno vodenje 

podatkov o strankah priložnost, da stranki, kateri je zastopnik že nekaj sklenil, v prihodnosti 

ponudi tudi druge produkte (Slovensko zavarovalno združenje 2009).  

V zvezi z negovanjem strank morajo zavarovalni zastopniki skrbeti za naslednje poprodajne 

aktivnosti (Slovensko zavarovalno združenje 2009):  

- Vodenje skadencarja: Skadencar je preglednica oziroma seznam poteka trajanja 

zavarovanja po vrstah zavarovanj in zavarovancih na določen dan. Skrbno vodenje 

skadencarja in spremljanje poteka polic je eden od pogojev vzpostavljanja zaupanja med 

zavarovanci in zastopnikom oziroma zavarovalnico. 

- Obnavljanje zavarovanj: Obisk pri obnovi police mora zastopnik izrabiti tudi za analizo 

strankinih drugih potreb s področja zavarovanja. V tem primeru lahko zastopnik prilagodi 

in dopolni že sklenjeno zavarovanje, stranki predstavi novosti in jo opozori na morebitne 

spremembe v pogojih. 
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- Spremljanje in vodenje datoteke o stranki: Datoteka o stranki je za zavarovalnico zelo 

pomembna, saj spremlja vse količinske in vsebinske podatke o zavarovancu. Seveda pa je 

za zavarovalnico koristna le skrbno vodena in ves čas ažurirana ter dopolnjena datoteka. 

- Stalna pomoč strankam pri reševanju vprašanj s področja zavarovalništva: Pri trženju 

različnih izdelkov in storitev imamo stranke, ki posel opravijo strogo formalno, skorajda 

brezosebno. Spet drugi želijo poslovati vedno z istim referentom ali zastopnikom. 

- Neformalni obisk strank: Zastopnik s svojim likom in vedenjem pooseblja zavarovalnico. 

Neformalne obiske strank velja izkoristiti za pridobivanje podatkov, prilagoditev ponudbe 

ali za sklenitev novega zavarovanja. 

- Obdaritev strank: Drobni izdelki, ki se jih uporablja pri pospeševanju prodaje, so 

najprimernejši za obdarovanje strank (koledarji, obeski, peresa itd.), vrednost teh daril pa 

mora ostati v razumnih mejah. 

Končni cilj vseh omenjenih poprodajnih aktivnosti so seveda »stranke za vse življenje«, s 

katero bi zavarovalnica vzpostavila trajen partnerski odnos. To pa je mogoče le, če se vsi v 

zavarovalnici zavedajo, da delajo za zavarovanca in za reševanje njegovih potreb ter 

problemov. Tudi najboljši zastopnik ne bo obdržal stranke, če bo ta imela slabe izkušnje s 

preostalim osebjem - npr. v primeru prijave škode (Slovensko zavarovalno združenje 2009).  
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3  RAZISKOVALNI DEL 

V raziskovalnem delu naloge je podrobneje predstavljeno obravnavano podjetje. Prav tako pa 

je v nadaljevanju opravljena analiza opravljenih intervjujev ter predstavljene ugotovitve in 

podani predlogi za izboljšave. 

3.1  Predstavitev podjetja 

V tem delu naloge je podrobneje predstavljeno obravnavano podjetje.  

3.1.1  Zgodovinski razvoj Zavarovalnice Maribor 

Začetki Zavarovalnice Maribor segajo v leto 1833, ko je mesto Maribor zavarovalo svoja 

poslopja proti požarnim škodam pri Avstrijskem zavarovalnem zavodu. Skoraj sto let kasneje 

je bila, ravno tako v Mariboru, ustanovljena zavarovalnica z imenom Ljudska samopomoč, ki 

je bila namenjena pomoči svojcem pri izplačilu zdravstvenih in pogrebnih stroškov. Zaradi 

dobrega poslovanja in hitre rasti števila zavarovancev so kasneje odprli nove poslovne 

prostore in poslovalnice v drugih mestih, med drugim tudi v Ljubljani. Druga mariborska 

zavarovalnica je bila Gospodarsko zavarovalna zadruga Drava, ki je ravno tako odprla 

podružnico v Ljubljani. Zavarovalnica Ljudska samopomoč je uspešno poslovala vse do 

nemške okupacije aprila leta 1941, ko so njeno imetje zaplenili v dobro zavarovalnice 

Südmark s sedežem v Gradcu (Zavarovalnica Maribor 2011a, 19). 

Po drugi svetovni vojni so na podlagi obsega poslovanja in preostalega premoženja nekdanje 

zavarovalnice Ljudska samopomoč ter drugih predvojnih zavarovalniških zastopstev 

ustanovili Državni zavarovalni zavod, ki je imel dve podružnici: Mesto Maribor in Maribor 

okolica. Leta 1962 je bila zaradi reorganizacije Državnega zavarovalnega zavoda ustanovljena 

prva povojna relativno samostojna zavarovalnica, imenovana Skupna zavarovalnica, za okraj 

Maribor (Zavarovalnica Maribor 2011a, 19). 

V začetku leta 1968 se je zavarovalnica povsem osamosvojila in dobila novo ime: 

Zavarovalnica Maribor. Razvila je poslovne enote v Celju, Ljubljani, Postojni, Piranu in Puli 

(Zavarovalnica Maribor 2011a, 19). 

Leta 1976 se je zaradi združevalne kampanje v gospodarstvu Zavarovalnica Maribor združila 

z drugo slovensko zavarovalnico - Zavarovalnico Sava, v skupno zavarovalno hišo z imenom 

Zavarovalnica Triglav. V sklopu tega je bila ustanovljena Območna skupnost Maribor, ki je 

lahko poslovala samo na območju Podravja in Koroške. Ta se je konec leta 1990 

osamosvojila in prevzela svoje staro ime - Zavarovalnica Maribor, ki je začela poslovati s 1. 

januarjem 1991 (Zavarovalnica Maribor 2011a, 19–20).  
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3.1.2  Lastniška in organizacijska struktura Zavarovalnice Maribor 

Zavarovalnica Maribor je organizirana kot delniška družba s sedežem v Mariboru. Poslovanje 

nadzoruje šestčlanski nadzorni svet, sestavljen iz predstavnikov obeh velikih lastnikov, 

Zavarovalnice Maribor - Nove KBM in Pozavarovalnice Sava - ter predstavnikov delavcev. 

Zavarovalnica opravlja zavarovalne posle sklepanja zavarovanj in izvrševanja zavarovalnih 

pogodb ter posle, ki so v neposredni zvezi z zavarovalnimi posli. Posle sklepanja in 

izvrševanja zavarovalnih pogodb opravlja tako v skupini premoženjskih kot tudi v skupini 

življenjskih zavarovanj. Družba ne sklepa dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj in dodatnih 

pokojninskih zavarovanj. Za zavarovalnico največkrat uporabljamo kar kratico ZM. Delnice 

Zavarovalnice Maribor ne kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev (Zavarovalnica 

Maribor 2011a, 18).  

 

Slika 3: Lastniška struktura Zavarovalnice Maribor, d. d. 

Vir: Zavarovalnica Maribor 2011b, 23. 

Strokovna področja so celovito pokrita po posameznih sektorjih in strokovnih službah, s 

pomočjo katerih družba uresničuje svoje cilje. 
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Slika 4: Organizacijska struktura Zavarovalnice Maribor, d. d. 

Vir: Zavarovalnica Maribor 2009, 13. 

Zavarovalnica Maribor ima dolgo tradicijo, polno uspehov, saj posluje že 180 let. Njene 

poslovalnice obsegajo 10 poslovnih enot, 66 poslovalnic in 267 agencij po vsej Sloveniji. S 

sedežem v Mariboru je seveda jasno, kje bo imela največji delež svojih strank. V zadnjih letih 

je zelo uspešna tudi v drugih delih Slovenije, kjer pospešeno pridobiva nove zavarovance in 

povečuje pobrane premije. S široko paleto zavarovanj in razvejano mrežo se je v zadnjih letih 

močno utrdila na slovenskem trgu. Plemenita ideja, katera vodi delo zaposlenih v podjetju, je 

pomagati ljudem v nesreči, kar ponazarja tudi slogan Zavarovalnice Maribor: »Življenje gre 

naprej in mi z vami.« (Zavarovalnica Maribor 2011a, 46) 

3.1.3  Poslovanje družbe v letu 2010 

Kljub zahtevnim pogojem poslovanja, ki so pogojeni z negativnimi trendi, in počasnemu 

okrevanju gospodarstva je družba v letu 2010 dosegla dobre poslovne rezultate. Gospodarska 

kriza, ki je zajela svetovno gospodarstvo v letu 2008, se počasi umika nekoliko pozitivnejšim 

makroekonomskim trendom. Na slovenskem zavarovalnem trgu se je tako v letu 2010 

nadaljeval trend rasti na področju obračunane kosmate zavarovalne premije. Trend je bil resda 

nižji kot v preteklih letih, vendar kljub temu nekoliko višji kot v letu 2009 (Zavarovalnica 

Maribor 2011a, 26–28).  

Iz letnega poročila Zavarovalnice Maribor, d. d., za leto 2010 je razvidno, da je bilo zbrane 

kosmate premije za 289,6 milijona evrov. Čisti prihodki od premij premoženjskih in osebnih 

zavarovanj so znašali 205,3 milijona evrov, čisti odhodki za izplačilo škod pa 130,9 milijona 
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evrov. Čisti dobiček Zavarovalnice Maribor je ob koncu leta 2010 znašal 10,595 milijona 

evrov (Zavarovalnica Maribor 2011b). 

Tržni delež Zavarovalnice Maribor je po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja v 

letu 2010 znašal 12,4 odstotka, kar jo uvršča na tretje mesto med klasičnimi zavarovalnicami 

v Sloveniji. Na prvem mestu je Zavarovalnica Triglav, d. d., s 34,4-odstotnim tržnim deležem, 

na drugem mestu pa zavarovalnica Adriatic Slovenica, d. d., z 12,5-odstotnim tržnim deležem 

(Zavarovalnica Maribor 2011a, 38).  

3.1.4  Poslanstvo in vizija podjetja 

Poslanstvo Zavarovalnice Maribor je vezano na doseganje uspešnosti na vseh področjih 

poslovanja in s tem izpolnitvi pričakovanja lastnikov, zaposlenih in družbe kot celote. 

Ustvarjati želijo dobiček in seveda razvijati ter širiti svojo ponudbo storitev. V podjetju želijo 

ustvarjati tudi participativno podjetniško kulturo, ki bi zaposlenim omogočala, da se pri 

svojem delu ter v svojem podjetju dobro počutijo in delo opravljajo z veseljem ter 

kakovostno. Ravno tako želijo razviti primeren sistem nagrajevanja in zagotavljati možnost 

napredovanja (Zavarovalnica Maribor 2011a, 17). 

Vizija Zavarovalnice Maribor, d. d., je vezana na to, da bi postali slovenska zavarovalnica z 

najvišjo kakovostjo storitev, merjeno z zadovoljstvom svojih zavarovancev, katerih število 

želijo v naslednjih petih letih podvojiti. Poleg tega želijo postati zavarovalnica s pripadnimi in 

zadovoljnimi zaposlenimi (Zavarovalnica Maribor 2011a, 17).  

3.2  Analiza stanja zaposlenih v podjetju 

V tem poglavju bo predstavljena kratka analiza stanja zaposlenih v podjetju, osredotočenost 

bo predvsem na zavarovalne zastopnike. Podatki bodo pridobljeni s pomočjo letnih poročil 

podjetja, objavljenih na spletu, in iz internih gradiv, ki so na voljo. 

Podjetje Zavarovalnica Maribor, d. d., si prizadeva imeti zavzete, zadovoljne in motivirane 

zaposlene, predvsem zato, ker se nahajamo v kriznem obdobju, kjer lahko uspejo in dejansko 

preživijo le najboljša podjetja - to so tista, kjer njihovi zaposleni delujejo kot tim. Glede na to, 

da je težko ugotoviti, kako zavzeti in zadovoljni so njihovi zaposleni, so se v Zavarovalnici 

Maribor vključili v različne raziskave, da bi prišli do konkretnejših podatkov. V zadnjih letih 

aktivno sodelujejo v dveh večjih raziskavah na področju zadovoljstva ter zavzetosti 

zaposlenih: v mednarodni raziskavi Najboljši delodajalec, v izvedbi Hewitt Associates, in v 

raziskavi Zlata nit, v izvedbi časnika Dnevnik (Zavarovalnica Maribor 2011b, 52). 

V mednarodni raziskavi iz leta 2003, ki jo je opravilo podjetje Hewitt Associates in se nanaša 

na zavezanost zaposlenih svojemu delodajalcu, je Zavarovalnica Maribor zasedla 3. mesto. V 
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omenjeni raziskavi je 59 odstotkov zaposlenih odgovorilo, da si predstavljajo, da bodo delali 

v Zavarovalnici Maribor do konca svoje kariere. Kar 67 odstotkov jih meni, da ima podjetje 

dober ugled kot zaposlovalec, 82 odstotkov vprašanih pa bi priporočilo produkte in storitve 

podjetja potencialnim strankam. Izjemni so bili tudi rezultati raziskave o organizacijski klimi 

in zadovoljstvu zaposlenih (SiOK) iz leta 2004, ki so pokazali, da je Zavarovalnica Maribor v 

svoji panogi, kar se tiče pripadnosti zaposlenih, najbolje ocenjena (Zavarovalnica Maribor 

2011a). 

Ali je delovanje podjetja na področju trajnostnega razvoja družbe pravilno zasnovano, 

spremljajo tudi skozi raziskavo Zlata nit, katero so prvič opravili leta 2007. Raziskava se 

osredotoča na odnos med posameznikom in organizacijo, zadaja pa si zelo konkretno nalogo: 

poiskati vrhunska slovenska podjetja 21. stoletja, v katerih imajo zaposleni možnost realizirati 

svoje talente ter z njimi prispevati k uspehu organizacije. Namen projekta je med drugim 

poiskati podjetja, ki so lahko zgled in navdih slovenskega gospodarstva. Tu se ne upošteva le 

finančnih kazalnikov, temveč še tri področja: trženjsko, inovacijsko in uspešnost upravljanja s 

človeškimi viri. Po rezultatih raziskave se je Zavarovalnici Maribor v letu 2009 uspelo uvrstiti 

med 101. najboljšega zaposlovalca, žal pa ne v ožji krog 21. finalistov (Zavarovalnica 

Maribor 2011b, 52). Od zavarovalnic se je v ožji krog uvrstila le Zavarovalnica Triglav, d. d. 

(Zlata nit 2011).  

Pomembno je še, da je Zavarovalnica Maribor kot družbeno odgovorno podjetje leta 2006 

prva v Sloveniji pristopila k certificiranju za Družini prijazno podjetje. V letu 2010 so v 

družbi zaokrožili triletno obdobje, v katerem so imeli nalogo uspešno implementirati izbrane 

ukrepe v okviru certifikata. Ti ukrepi zagotavljajo nediskriminatorno zaposlovanje, 

fleksibilnost glede časovne in prostorske organizacije dela, razvijanje kulturne skrbi za 

zaposlene, razumevanje ter prilagajanje potrebam zaposlenih z družinskimi člani, ki 

potrebujejo posebno nego in skrb. Decembra 2010 je Zavarovalnica Maribor prejela polni 

certifikat Družini prijazno podjetje (Zavarovalnica Maribor 2011a). 

 

Slika 5: Logotip za Družini prijazno podjetje 

Vir: Zavarovalnica Maribor 2011a. 
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Zavarovalnica Maribor ima deset poslovnih enot, ki se nahajajo v vseh večjih krajih po 

Sloveniji, medtem ko se centrala nahaja v Mariboru. Poslovne enote imajo razširjeno 

prodajno mrežo zastopnikov, ki sklepajo zavarovanja po celotnem območju Slovenije. 

Na dan 31. 12. 2010 je bilo v Zavarovalnici Maribor zaposlenih 874 oseb. V primerjavi s 

preteklim letom (31. 12. 2009) se je skupno število zaposlenih zmanjšalo za 3,3 odstotka. 

Družba je v letu 2010 zaposlila 46 novih sodelavcev (28 zastopnikov in 18 internih delavcev), 

medtem ko je 74. prenehalo delovno razmerje (38 zastopnikom in 36 internim delavcem) 

(Zavarovalnica Maribor 2011a, 53).  

 

Slika 6: Rast in struktura zaposlenih 2007 - 2010 

Vir: Zavarovalnica Maribor 2011b, 53. 

Število zavarovalnih zastopnikov je vsako leto okoli 230, le v letu 2010 je število padlo na 

215. V Letnem poročilu za leto 2010 (Zavarovalnica Maribor 2011b, 53) družba navaja, da so 

najpogostejši razlogi za prenehanje delovnega razmerja upokojitve, sporazumne odpovedi in 

potek pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Iz primerjave števila zavarovalnih zastopnikov 

glede na celotno število zaposlenih je razvidno, da je teh približno za četrtino. Podatki so 

primerjani z zavarovalnicama, ki imata sicer višji tržni delež od Zavarovalnice Maribor, to sta 

Triglav, d. d., in Adriatic Slovenica, d. d. Podatki so pridobljeni iz letnih poročil, ki se 

nahajajo na spletnih straneh omenjenih družb, vendar pa tega podatka pri Zavarovalnici 

Triglav niso navedli. Pri Adriatic Slovenici je sestava zaposlenih podobna kot v Zavarovalnici 

Maribor - zavarovalnih zastopnikov je približno za četrtino (Adriatic Slovenica 2011). 

Povprečna delovna doba zaposlenih znaša 17,74 leta, povprečna starost pa 41 let. V starostni 

skupini do 20 let ni zaposlenih, v skupini nad 60 let pa so trije zaposleni. V preostalih 

starostnih skupinah so delavci enakomerno razporejeni. Največ delavcev, kar 346, se nahaja v 

skupini od 31 do 40 let. 
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Skupna povprečno izplačana bruto plača je v letu 2010 znašala 2.218 evrov, povprečna 

zastopniška bruto plača 1.991 evrov, povprečna bruto plača internih delavcev pa 2.011 evrov. 

Glede na leto 2009 se je povprečno izplačana bruto plača povečala za 30 evrov, medtem ko se 

je zastopniška zmanjšala za 44 evrov. Iz primerjave zastopniške plače s povprečno bruto 

plačo v Sloveniji, ki je objavljena na straneh Statističnega urada Republike Slovenije (SURS 

2011), je ta za skoraj 30 odstotkov višja (primerjava z decembrom 2010). Tovrstnih podatkov 

v letnih poročilih zavarovalnic Triglav in Adriatic Slovenice ni navedenih, zato primerjava le-

teh ni mogoča. Zanimiv je še podatek iz januarja 2011, da so bile plače v finančnih in 

zavarovalniških dejavnostih najvišje v državi (2.157,67 evra), kljub temu, da so se sicer 

povprečne bruto mesečne plače znižale za 2,5 odstotka v primerjavi z decembrom 2010 

(24ur.com 2011). Iz tega je mogoče sklepati, da je zavarovalništvo zagotovo lahko zelo 

zanimivo - poleg tega, da gre za pestro in razgibano delo, je med drugim lahko tudi dobro 

plačano. 

Izobrazbena struktura zaposlenih v družbi je delno določena z zahtevami zavarovalniške 

zakonodaje, ki za delovno mesto zavarovalnega zastopnika zahteva najmanj srednješolsko 

izobrazbo IV. ali V. stopnje. V letu 2010 se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo 

število delavcev z nižjo stopnjo izobrazbe (V. ali manj), za 6,6 odstotka. Število delavcev s 

VI. stopnjo izobrazbe se je zmanjšalo za slab odstotek, medtem ko se je za dobra dva odstotka 

povečalo število zaposlenih z univerzitetno izobrazbo in magisterijem (Zavarovalnica Maribor 

2011a, 52). 

Glede na to, da se bodisi v okolju bodisi v samem podjetju potrebe spreminjajo, se to odraža 

tudi pri planiranju in načrtovanju kadra. Glede na to, da gre za kompleksno organizacijo, se 

cilji uresničujejo preko zastavljenega sistemskega postopka, s pomočjo katerega se izvaja 

trajnostni razvoj vsakega posameznika. S pomočjo letnih razvojnih pogovorov z vsakim 

posameznim zaposlenim se v družbi izdela letni načrt aktivnosti. Omenjene letne pogovore se 

nadgrajuje z ocenjevalnimi razgovori, ki jih izvajajo trimesečno in kjer spremljajo 

izpolnjevanje zastavljenega letnega načrta. Vse zbrane informacije, ki se na ta način pridobijo, 

so dobra osnova za razvoj bodočih aktivnosti (Zavarovalnica Maribor 2011a, 52).  

Letne razvojne pogovore opravljajo vodje enot, običajno v mesecu januarju. Pobudo za takšen 

razgovor poda vodja, vendar ima vsak od zaposlenih možnost, da zaprosi za pogovor tudi med 

letom (na vsake tri mesece). Na njih poskušajo pri vsakem posamezniku, tudi pri zavarovalnih 

zastopnikih, ugotoviti, kateri so njihovi cilji, prihodnje naloge, obstoječe in zaželeno bodoče 

stanje ter vse, kar je vezano na razvoj delovnega mesta. Cilji takšnih razvojnih pogovorov so 

vezani na povečanje učinkovitosti dela in zadovoljstva pri delu ter seveda povečanje 

učinkovitosti družbe kot celote. Letni razvojni pogovor je pomembna priložnost za oba 

sogovornika, tako za vodjo kot za sodelavca, da si izmenjata pomembne informacije, stališča 

in poglede o delovni uspešnosti, o bodočih ciljih ter načinih za učinkovito doseganje le-teh in 

o možnosti razvoja posameznika. Razvojni pogovori so med drugim pomembni tudi zato, ker 
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ima posameznik možnost izvedeti, kako vodja ocenjuje njegovo delo – kje le-ta vidi prednosti 

in pomanjkljivosti posameznika. Takšna izmenjava mnenj zagotovo vodi k večjemu 

obojestranskemu zadovoljstvu in k večji motiviranosti za delo (Zavarovalnica Maribor 2007a, 

1–15).  

V Zavarovalnici Maribor poudarjajo tudi področje izobraževanja, ki je razdeljeno na dve 

temeljni področji, in sicer na področje funkcionalnega ter formalnega izobraževanja. 

Področje funkcionalnega izobraževanja je večinoma potekalo po letnem načrtu. Ob tem pa se 

izvajajo še številna druga izobraževanja in aktivnosti, ki jih prilagajajo spremembam, ki 

nastanejo čez leto. To je vezano predvsem na nastanek novih produktov, na spremembe 

produktov ipd. Takšna izobraževanja pretežno izvajajo interni predavatelji in trenerji. V letu 

2010 se je 74 odstotkov (oziroma 651) zaposlenih v družbi udeležilo vsaj ene oblike 

funkcionalnega izobraževanja (Zavarovalnica Maribor 2011a, 53).  

Zaposleni v družbi se zavedajo pomembnosti permanentnega izobraževanja tako na 

neformalnem, kot tudi na formalnem področju. Tudi v letu 2010 je družba nadaljevala s 

sofinanciranjem izrednega študija, saj je 35 zaposlenih imelo sklenjeno pogodbo o 

izobraževanju (od tega 20 za dodiplomski in 15 za podiplomski študij) (Zavarovalnica 

Maribor 2011a, 53). 

3.3  Predstavitev in analiza opravljenih intervjujev 

Glede na to, da je bilo za analizo stanja zaposlenih v podjetju na voljo le določen del virov, ki 

so objavljeni na spletu, so bili v nadaljevanju opravljeni trije polstrukturirani intervjuji. 

Namen teh je bil pridobiti dodatne informacije. Polstrukturiran intervju je bil izbran zato, da 

so bili sogovorniki tako lahko usmerjeni na vprašanja, pomembna za izdelavo analize. 

Vprašanja so bila pripravljena vnaprej, prav tako je odprta struktura intervjuja omogočala 

pridobitev tudi dodatnih mnenj. Vsi intervjuji so bili predhodno dogovorjeni in opravljeni v 

mesecu juniju 2011. Z vodjo zastopniške enote in z zavarovalno zastopnico so bili intervjuji 

posneti na njunem delovnem mestu, medtem ko je bila naključno izbrana stranka obiskana na 

njenem domu. Intervjuji so bili posneti s snemalnikom in šele nato je bila opravljena 

transkripcijo le-teh. V nadaljevanju bodo podani tako pridobljeni podatki in ugotovitve. 

Prvi razgovor je bil opravljen z vodjo zastopniške enote. Namen intervjuja je bil ugotoviti, na 

kakšen način v Zavarovalnici Maribor, d. d., pridobivajo nove sodelavce in kako poteka 

njihovo uvajanje za delo na terenu. S tega vidika je bilo zato zanimivo izvedeti, ali imajo že 

vnaprej pripravljene »šablone« za klicanje strank in za vodenje prodajnega razgovora. Za 

intervju so bila vprašanja že vnaprej pripravljena in pred izvedbo tudi poslana sogovornici v 

pregled po elektronski pošti. Tako se je slednja imela možnost pripraviti na pogovor. Med 
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intervjujem so se nato porodila tudi dodatna vprašanja, ki so bila vezana na obravnavano 

temo.  

Drugi intervju je potekal z zavarovalno zastopnico, ki dela na terenu. V primerjavi z 

intervjujem z vodjo zastopniške enote je bila tu večja osredotočenost na sam prodajni 

razgovor, glede na to, da imajo ravno zavarovalni zastopniki največ stikov s strankami. 

Vprašanja so se nanašala tudi na to, kaj se ji v prodajnem razgovoru zdi najbolj pomembno in 

kako uporablja posamezne faze prodajnega razgovora. Nadalje pa je bilo nekaj vprašanj tudi 

na nebesedno komunikacijo in določene splošne teme. Odgovori so bili nato primerjani z 

odgovori s prvo sogovornico.  

Tretji in zadnji intervju je bil opravljen z naključno izbranim zavarovancem, ki je pred 

kratkim sklenil polico življenjskega zavarovanja pri Zavarovalnici Maribor. Vprašanja so se 

nanašala na to, kako je v praksi potekal prodajni razgovor z zavarovalnim zastopnikom in kaj 

se mu je v razgovoru zdelo pomembno. Nekaj vprašanj se je nanašalo tudi na neverbalno 

komunikacijo. V tej fazi je bila osredotočenost na to, na kaj so stranke pozorne pri 

komunikaciji z zastopnikom. Namen tega je bil pridobiti konkreten predlog za izboljšavo. 

Uvodoma pa je dobro vedeti, kako sploh poteka zaposlovanje novih sodelavcev - 

zavarovalnih zastopnikov Zavarovalnice Maribor. Iz enega od objavljenih razpisov za 

zavarovalnega zastopnika, ki je bil objavljen na spletnih straneh podjetja, je mogoče 

ugotoviti, da je treba za to delovno mesto izpolnjevati naslednje pogoje (priloga 1): 

 najmanj srednješolsko izobrazbo; 

 poznavanje dela z računalnikom; 

 komunikativnost in željo do dela z ljudmi; 

 vozniški izpit B kategorije; 

 aktivno znanje slovenskega jezika. 

Vodja zastopniške enote je povedal, da nove sodelavce običajno iščejo prek oglasov (razpis 

na Zavodu za zaposlovanje in po potrebi v dnevnem časopisju, radiu, specializiranih 

organizacijah za iskanje kadrov, spletnih straneh in drugih medijih). Poleg oglasov pridejo v 

poštev tudi osebe, ki so povabljene na razgovor na podlagi priporočil znancev, prijateljev, 

strank in starejših zastopnikov.  

Po mnenju vodje zastopniške enote mora biti kandidat v prvi vrsti komunikativen, naravnan k 

prodaji, fleksibilen, zanesljiv, odgovoren, ambiciozen in z dobrimi pogajalskimi 

sposobnostmi. Zavarovalna zastopnica, s katero je potekal intervju, je od osebnostnih lastnosti 

kandidatov poudarila predvsem vztrajnost in optimističnost. Dodala je še, da mora biti oseba 

zanesljiva in samostojna, vesela, družabna, dobra opazovalka ter dobra poslušalka. Imeti mora 

dobra prodajna znanja in znanja o produktih, ki jih trži. Intervjuvani zavarovanec ravno tako 

pravi, da mora zavarovalni zastopnik po njegovem mnenju biti prijazen, nekonflikten, 
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pozitiven in komunikativen. Vsa opisana mnenja dejansko sovpadajo z opisom osebnostnih 

lastnosti, ki so bile obravnavane v teoretičnem delu diplomske naloge.  

Delovno mesto zavarovalnega zastopnika je običajno vezano na posamezno poslovno enoto. 

Iz tega razloga se običajno skličejo razgovori s kandidati v tisti poslovni enoti, kjer naj bi ti 

delali. S tem se poskušajo čim bolj prilagoditi bodočim sodelavcem in jim med drugim 

prihraniti potne stroške, ki bi jih imel z vožnjo na sedež družbe. 

Običajno se na razgovoru kandidat na kratko predstavi in razkrije svoje pridobljene delovne 

izkušnje. Kandidat ponavadi tudi pove, zakaj se je odločil kandidirati za to delovno mesto. V 

naslednji fazi se izbrane osebe, ki izpolnjujejo formalne pogoje in so uspešno opravili 

razgovor, psihološko testira z vedenjsko DISK analizo,
1
 ki jo opravijo zaposlene osebe v 

okviru Oddelka za razvoj zaposlenih.  

Z izbranim kandidatom se sklene pogodba o zaposlitvi in s tem se vzpostavi delovno 

razmerje, ki je lahko za določen ali nedoločen čas. Zaposlenim delavcem pripadajo pravice iz 

delovnega razmerja, ki so določene z delovno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami. 

Zavarovalnica odgovarja za ravnanje zavarovalnega zastopnika kot za svoja lastna dejanja.  

Vodja zastopniške enote je povedala, da obstajajo tri kategorije zastopnikov, ki se med seboj 

ločijo predvsem glede na trajanje zaposlitve v podjetju, in so: 

 zavarovalni zastopnik začetnik I, 

 zavarovalni zastopnik začetnik II, 

 samostojni zastopnik. 

Zavarovalni zastopnik začetnik I še nima pridobljenega dovoljenja oziroma licence za 

zavarovalno zastopanje in je zaposlen za določen čas 6 mesecev. V tem času dela pod 

mentorstvom nadrejenega, ki ima pridobljeno licenco. V tem obdobju je cilj zavarovalnega 

zastopnika I vezan predvsem na strokovno izobraževanje s področja sklepanja zavarovalnih 

poslov in izpolnitev plana o sklenjenih zavarovalnih policah pod mentorstvom. Delavec po 

uspešno opravljenem šestmesečnem delu napreduje na delovno mesto zavarovalni zastopnik 

začetnik II. Pogodba o delovnem razmerju je prav tako sklenjena za določen čas 6 mesecev. V 

tem času mora zavarovalni zastopnik začetnik II prav tako izpolnjevati plan o sklenjenih 

                                                 
1
 DISK analiza (po Hudoverniku) je metoda psihološkega testiranja, katero se uporablja za testiranje 

kadrov pri zaposlovanju. Na ta način se poveča možnost pridobitve zaposlenih, ki bodo uresničevali 

pričakovanja in izpolnjevali zastavljene cilje. Pri izbiranju kadrov se je z uporabo DISK metode vsaj 

delno možno izogniti najpogostejšim napakam, ki lahko privedejo do napačnega izbora. To so: 

izbiranje po všečnosti, izbiranje po podobnosti, zaključevanje o osebnostnih lastnostih kandidata na 

podlagi prvega vtisa, izbiranje brez predvidevanja skladnosti med obstoječim delovnim timom in 

novim kandidatom. Poglobljen selekcijski postopek omogoča optimalen izbor novih zaposlenih, ki so 

najbolj kompetentni za posamezno delovno mesto in se ustrezno vključijo v delovno okolje in v 

kulturo podjetja (Košir 2009, 16). 
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zavarovalnih pogodbah pod mentorstvom, hkrati pa mora nadaljevati s strokovnim 

izobraževanjem. Poleg tega se mora v tem času udeležiti izobraževanja, katerega uspešen 

zaključek je eden izmed pogojev za pridobitev dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov 

– licenca Agencije za zavarovalni nadzor. Po opravljeni licenci oziroma po pridobljenem 

dovoljenju takšna oseba napreduje v samostojnega zastopnika in od tedaj lahko samostojno 

sklepa zavarovalne pogodbe. Dejansko mora preteči vsaj leto ali več, da lahko oseba 

napreduje iz zavarovalnega zastopnika začetnika I do samostojnega zavarovalnega 

zastopnika.  

Posle zavarovalnega zastopanja lahko namreč samostojno opravljajo samo tiste osebe, ki 

imajo veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma 

posredovanja. Pogoji za pridobitev dovoljenja so naslednji (Slovensko zavarovalno združenje 

2009): 

 uspešno opravljen preizkus strokovnih znanj; 

 eno leto delovnih izkušenj s področja zavarovalnih poslov; 

 znanje slovenskega jezika; 

 da oseba ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kaznivo dejanje zoper premoženje 

oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev. 

Naslednji korak, o katerem je potekal intervju s sogovorci, je bilo uvajanje v delo. Vodja 

zastopniške enote je razložila, da novega sodelavca v delo uvaja mentor, ki ga izobražuje in z 

njim opravlja obiske na terenu. Tudi zastopnica je povedala, da je s svojim delom začela s 

pomočjo mentorja oziroma vodje zastopniške enote, ki ji je v začetku predstavila produkte ter 

jo uvedla v samo delo na terenu. Tako sta osnovno izobraževanje glede posameznih 

produktov opravili skupaj, kasneje pa se je postopoma sama udeleževala strokovnih 

seminarjev za posamezna zavarovanja v sklopu tako imenovane ZM Akademije. Zastopnica 

sicer še navaja, da je največ znanja dobila skozi delo na terenu in s pomočjo vodje 

zastopniške enote ter ostalih sodelavcev, ki imajo že dolgoletne izkušnje v prodaji.  

Na podlagi vpogleda v sistemsko navodilo Zavarovalnice Maribor (2007b, 17), ki je vezano 

na uvajanje in spremljanje dela novih zavarovalnih zastopnikov, je ugotovljeno, da to poteka 

po fazah in zajema naslednje aktivnosti: 

 seznanitev novega sodelavca - zavarovalnega zastopnika z vodjo zastopniške enote in 

delovnim okoljem (teren, najbližja pisarna), z internimi službami v zavarovalnici ter z 

možnostmi dostopa do informacij; 

 seznanitev zastopnika s postopki dela (opis del in nalog zastopnika, podrobnejša 

predstavitev provizijskega pravilnika - sistema nagrajevanja, predstavitev planskih ciljev 

za obdobje 6 mesecev, ureditev dostopov do informacijske baze in programov za delo 

zavarovalnega zastopnika (WinZMP), informacije glede sklepanja in obnavljanja 

zavarovanj, prikaz tedenskega plana aktivnosti zastopnika in njegovo poročanje); 
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 predstavitev zavarovalnih produktov Zavarovalnice Maribor po posamezni zavarovalni 

vrsti (zadolžitev smernic, splošnih pogojev, plačilnih nalogov, predstavitev aktualnih 

okrožnic); 

 uvajanje v posamezne zavarovalne produkte (teorija, predstavitev cenikov in splošnih 

pogojev); 

 seznanitev z WinZMP programom (inštalacija programa, osnovna predstavitev vsebine 

programa, SMS center, predstavitev vsebine intraneta ter prikaz delovanja testnih polic), 

programske opreme za sklepanje zavarovanj ter predstavitev vsebine intraneta; 

 trening prodajnega razgovora, t. i. coaching (reševanje konfliktnih situacij, ugovori pri 

sklepanju zavarovanj, osebnostna analiza, pristop k novim strankam); 

 praktične vaje sklepanja zavarovanj v pisarni in skupni obisk na terenu; 

 rokovanje z zavarovalniško dokumentacijo (zadolževanje polic in pogojev, priprava 

poročil za oddajo, priprava finančnih instrumentov in polic za oddajo v fizični obliki, 

arhiviranje lastne dokumentacije, varovanje podatkov, kontrola stroge evidence 

zavarovalniške dokumentacije, spremljanje in obvladovanje okrožnic in navodil); 

 oddajanje poročil pod kontrolo vodje zastopniških enot (pregled sklenjenih polic, pregled 

finančnih instrumentov, pregled izdelanega poročila za oddajo); 

 analiza dela zastopnika - mesečna/polletna (pregled izdelanih obrazcev tedenskih 

aktivnosti zastopnika, ocenitev realizacije); 

 prijava zastopnika na strokovne seminarje; 

 pregled testov iz strokovnih seminarjev in dodatno izobraževanje; 

 nadaljnja usmeritev zastopnika pri uvajanju posameznih produktov in nastavitev plana 

aktivnosti. 

Mentor dobi navodilo za vsakega posameznika. Pri vsaki od navedenih aktivnosti mora 

navesti datum opravljanja le-te in število porabljenih ur, na koncu (predvidoma po šestih 

mesecih) pa mora podati pisno mnenje o posameznem zavarovalnem zastopniku. Takšno 

uvajanje običajno traja eno leto oziroma do pridobitve dovoljenja Agencije za zavarovalni 

nadzor. Izobraževanja se na začetku odvijajo z mentorjem v posamezni poslovni enoti, nato 

pa se zavarovani zastopnik udeleži prodajne akademije v sklopu ZM Akademije, kjer se 

izobraževanja nadaljujejo po že opisanem planu in pokrivajo tako strokovna kot prodajna 

področja. Izobraževanja so razdeljena po posameznih produktih (življenjsko zavarovanje, 

avtomobilsko obvezno zavarovanje ...). Sledijo delavnice svetovalne prodaje, ki se ločijo na 

tri sklope: svetovalna prodaja I, II in III. V okviru posameznega sklopa udeleženci poslušajo 

naslednje vsebine: 

 Svetovalna prodaja I: kontaktna faza prodajnega razgovora (pozdrav, grajenje odnosov), 

analiza, ugotavljanje in ustvarjanje potreb pri stranki, obravnava ugovorov ter 

argumentacija ponudbe. 

 Svetovalna prodaja II: predstavitev ponudbe in zaključevanje prodajnega razgovora. 
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 Svetovalna prodaja III: prodaja na osnovi odnosov, odkrivanje tipov strank s pomočjo 

DISK analize, načini pristopa k različnim tipom strank ... 

Iz navedenega je mogoče sklepati, da imajo zavarovalni zastopniki zelo dobro podporo v 

mentorjih in so pri svojem delu dejansko nadzirani ter vodeni. Celoten proces uvajanja je 

dodelan po posameznih korakih, tako, da pripravi zavarovalnega zastopnika do samostojnega 

dela. V tem času lahko tudi mentor sam ugotovi, ali je kandidat primeren za to delo in mu na 

podlagi tega svetuje, kako naprej. 

Zavarovalna zastopnica, s katero je tudi potekal intervju, je tudi potrdila, da je pred začetkom 

dela na terenu precej znanja osvojila s pomočjo treningov prodajnih razgovorov oziroma s t. i. 

igro vlog. Na začetku jo je pri vsakem obisku k stranki spremljala vodja zastopniške enote, 

vse dokler ni pridobila dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja. 

Zavarovalni zastopnik začne sicer z delom na terenu že v prvem mesecu uvajanja v delo - 

seveda v spremstvu svojega mentorja. Tudi zakonsko je sicer določeno, da posameznik, ki še 

nima pridobljenega dovoljenja, ne sme sam na teren, temveč mora delati pod nadzorom 

mentorja z licenco. S tem si sicer pomagajo tudi zastopniki, ki delajo že dlje časa, saj imajo 

občasne treninge z vodjo. Tovrstna »osvežitev« znanja je zagotovo pomembna za vsakega 

posameznika - tudi takšnega, ki je na terenu opravil že številne prodajne razgovore. Poleg 

tega ima na takšen način tudi vodja zastopniške enote pregled nad načinom dela svojih 

sodelavcev.  

Zavarovalni zastopnik lahko že med uvajanjem v delo na terenu ugotovi, ali je to delo zanj 

primerno ali ne. V vsakem primeru se lahko o tem prepriča po mesecu dni rednega terenskega 

dela, saj se že v tem času sooči s številnimi težavami, na katere naleti prav vsak. Takšne 

težave lahko posamezniku predstavljajo izziv, saj se lahko ravno takrat izkaže in tudi sam pri 

sebi ugotovi, kako prenaša pritisk, kako je spreten z ugovori in kako prepričljiv je pri 

zavarovancih. 

Vodja zastopniške enote je ob tem dejala, da je ena izmed najpogostejših težav novih 

sodelavcev velika količina podatkov o posameznih produktih. Dejstvo je, da so zavarovalni 

zastopniki Zavarovalnice Maribor univerzalni zastopniki, ki pokrivajo tako premoženjska kot 

osebna zavarovanja, kar zagotovo zahteva od njih veliko znanja. Zastopnica je sicer še 

povedala, da osebno z uvajanjem v delo ni imela posebnih težav. Dejala je še, da ji trenutno 

povzroča največ težav kaotično stanje na trgu in slabša prepoznavnost Zavarovalnice Maribor 

na obali. Slednje ni presenetljivo, saj se država dejansko nahaja v večji finančni krizi, kjer je 

vedno težje kaj prodati, konkurenca pa je še vedno velika. 

O planiranju dela so sogovorci povedali, da zavarovalni zastopniki pripravljajo tedenske plane 

dela, katerega nato dnevno prilagajajo tako strankam kot mentorju. Tedenski plan morajo 

zastopniki oddati vodji zastopniške enote do petka, za prihodnji teden. Zastopniki imajo sicer 

določen letni plan realizacije zavarovanj, razdeljen po mesecih. Ta plan določi vodja prodaje, 
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potrdi pa ga izvršilni direktor marketinga. Zastopnica je še dejala, da aktivni prodaji namenja 

okoli 20 odstotkov celotnega delovnega časa.  

Kar se tiče same baze podatkov, si zavarovalni zastopniki svoje stranke na začetku poiščejo 

med prijatelji in znanci, v nadaljevanju pa poskušajo od teh pridobiti čim več priporočil. 

Prednost imajo tisti, ki poznajo veliko ljudi in so morebiti aktivni v različnih društvih (kot 

npr. zastopnica, s katero je potekal intervju). Baze torej v začetku nimajo na razpolago in si jo 

sproti sami pripravljajo ter dopolnjujejo. 

V nadaljevanju je pogovor potekal o prodajnem razgovoru. V začetku so bila vprašanja o 

časovnici oziroma načinu klicanja strank in dogovarjanju za obisk. Ugotovljeno je, da 

zastopniki nimajo določene šablone za klicanje, saj jo sproti prilagajajo posamezniku, ki je na 

drugi strani telefonske zveze. Na podlagi tega je tudi telefonski klic od primera do primera 

različen. Sicer pa je vodja zastopniške enote povedala, da so se na izobraževanjih v obliki 

delavnic pripravljali tudi na to temo, kjer so imeli individualne vaje klicanja. Zastopnica je še 

dejala, da dnevno opravi v povprečju po štiri obiske pri stranki in deset telefonskih klicev. 

Tudi vodja zastopniške enote je dejala, da mora vsak posameznik imeti vsaj štiri termine 

dnevno, medtem ko je število klicanih strank odvisno od uspeha pri klicanju. Tisti, ki so manj 

uspešni pri dogovarjanju, morajo klicati več od tistih, ki so uspešnejši. Cilj je, da se uspejo 

dogovoriti za štiri obiske dnevno.  

O klicanju je potekal pogovor tudi z naključno izbranim zavarovancem. Povedal je, da je po 

njegovem mnenju tudi pri klicanju zelo pomemben prvi vtis oziroma nekaj stavkov uvodnega 

nagovora, ki jih klicatelj uporabi. Tako kot mnogi je tudi sam že velikokrat prejel telefonske 

klice številnih zavarovalnic, ki so se želele dogovoriti za termin obiska njihovega zastopnika. 

Po njegovem mnenju delajo določeni zastopniki to napako, da si že vnaprej pripravijo tekst in 

ga po telefonu preberejo. Takšen način klicanja ni težko prepoznati, saj neizkušeni prodajalci 

pri tem očitno slabo uporabljajo barvo svojega glasu, zato je mogoče zelo hitro ugotoviti, da 

imajo pred seboj napisan tekst. To seveda deluje zelo neosebno in odbijajoče. Sogovorec je 

omenil tudi to, da se mu zdi moteč »sleng« zastopnika, v kolikor ta kliče iz drugih koncev 

Slovenije in po njegovem mnenju imajo prodajalci s primorskim narečjem na njegovem 

območju prednost. Moteč je lahko tudi »monolog« klicatelja, ki želi sogovorcu že po telefonu 

predstaviti celotno paleto produktov in ob tem še zatrjuje, da so vsi odlični. Takšni osebi je 

zelo težko slediti - predvsem zato, ker gre za telefonski pogovor, kjer osebe ni mogoče videti, 

zato se zbranost ob tem znižuje.  

V nadaljevanju pogovora so sogovorniki odgovarjali na vprašanja o prodajnem razgovoru 

oziroma fazah, ki tega sestavljajo. Tako vodja zastopniške enote kot zavarovalna zastopnica 

sta razložili, da spri prodajnem razgovoru upoštevajo določila naučenega vzorca, ki je 

sestavljen iz šestih faz:  

 kontaktna faza (pozdrav, grajenje zaupanja); 
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 analiza, ugotavljanje in ustvarjanje potreb; 

 predstavitev ponudbe; 

 obravnavanje ugovorov; 

 argumentacija ponudbe; 

 zaključek. 

Omenjene »šablone« se zavarovalni zastopniki naučijo na izobraževanjih in s pomočjo vaj, 

kjer poskušajo osvojiti vzorec, po katerem naj bi potekal prodajni razgovor. Seveda je v 

realnosti potreben individualen pristop k vsaki stranki, kjer se omenjena šablona prilagaja - 

pomembno pa je, da jo zavarovalni zastopnik načeloma upošteva. Iz navedenega je razvidno, 

da so faze zelo podobne preučevanim v teoretičnem delu diplomske naloge. Za razliko od teh, 

ki jih uporabljajo v Zavarovalnici Maribor, je pri Kotlerju (Kotler 1998, 704) sedem faz. 

Slednje so sicer malce drugače imenovane, vendar se potek razgovora vsebinsko ne razlikuje. 

Tu morda manjkajo faza iskanja in opredeljevanja kupcev ter priprava na prodajni razgovor, 

ki sta v nalogi zamišljena kot prva dva koraka.  

Zavarovalna zastopnica je nadalje v intervjuju omenila, da se na razgovor vedno pripravi. Že, 

ko se dogovarja za termin, poskuša od stranke dobiti čim več informacij, katere si tudi zapiše 

in analizira. Predvsem jo zanima, ali ima stranka že sklenjena določena zavarovanja, pri kateri 

zavarovalnici in kdaj ta potečejo. V kolikor že po telefonskem razgovoru dobi določene 

informacije, si lahko na podlagi tega zastavi cilje, ki jih želi pri stranki doseči. V kolikor pa 

informacij nima, si ciljev načeloma ne postavlja in jih določa sproti. Zagotovo pa je glavni cilj 

prodajnega razgovora sklenjeno zavarovanje, kar je dobro tako za zavarovalnega zastopnika 

kot za stranko. 

Vsi sogovorniki so bili mnenja, da je prvi vtis, ki ga zavarovalni zastopnik ustvari pri stranki, 

odločilnega pomena za nadaljevanje razgovora. Vodja zastopniške enote svojim sodelavcem 

svetuje, naj bodo vedno pozitivno naravnani in sproščeni ter naj bodo takšni, kot so. Po 

njenem mnenju obstaja kar nekaj priporočil za dober prvi vtis: pozitivna naravnanost, 

urejenost, pravilna drža telesa, očesni stik, uporaba strankinega imena, rokovanje, nasmeh, 

pristop, predstavitev, vizitka ... Meni, da se s splošnim in z lahkotnim kramljanjem vedno 

najde kakšna skupna točka s stranko, s katero je mogoče »prebiti led«. Zavarovalna 

zastopnica je dodala še to, da ima na prvi vtis veliko težo tudi urejenost zavarovalnega 

zastopnika in seveda njegovo razpoloženje. Če je ta razpoložen in nasmejan, potem bo prvi 

vtis pozitiven. Dodala je še, da je prvi vtis vedno pozitiven, če dela zavarovalni zastopnik 

svoje delo z veseljem. Ta trditev je zanimiva in kaže na to, da je zastopnica s tem zajela 

bistvo. Glede na to, da opravlja delo z veseljem in ponosom, poskuša biti pri stranki vedno 

razpoložena ter sproščena, kar ji veliko pomaga pri prvem stiku z njo. Tudi sama poskuša na 

začetku s stranko pokramljati in poiskati nekaj skupnih točk. Dejstvo je, da se prvi vtis zgradi 

zelo hitro, spremeni pa se ga zelo težko. V tej fazi ima pomembno vlogo tudi uporaba 

nebesednih simbolov, ki bodo analizirane v nadaljevanju. 
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Tej fazi sledi analiza potreb. Zavarovalna zastopnica je prepričana, da je ravno ugotavljanje 

strankinih potreb osnovnega pomena za uspeh prodaje. Tehnika spraševanja namreč 

zastopnici omogoča, da spozna strankine motive, specifične potrebe in da zbere potrebne 

informacije. Z njihovo pomočjo lahko v nadaljevanju vodi razgovor ali pa preprosto pridobiva 

na času. Skozi analizo se prebija s pomočjo odprtih vprašanj, tako, da stranko aktivno vključi 

v pogovor. Odprta vprašanja omogočajo razvoj odprtega razgovora, kjer ima stranka občutek, 

da je tudi sama vključena v pogovor. Za uspešno opravljeno analizo je po njenem mnenju 

treba postaviti od 15 do 20 vprašanj. Pomembno je, da se postavi samo eno vprašanje 

naenkrat in da zastopnik med odgovarjanjem stranke ne prekinja ter ji ne skače v besedo, saj 

ji s tem daje občutek nezanimanja. Stranka, ki je bila intervjuvana, pa pravi, da se ji je v 

prodajnem razgovoru zdelo pomembno, da je poskušal zavarovalni zastopnik od nje pridobiti 

čim več informacij in ugotoviti, kaj dejansko potrebuje. Na podlagi njenih želja in potreb je 

nato pripravil ponudbo. Stranki je bilo všeč tudi to, da si je zastopnik podatke, ki mu jih je 

zaupal, sproti zapisoval in ji s tem dajal občutek, da ga dejansko posluša. Zanimivo je tudi to,, 

da je zastopnik v fazi predstavitve uporabil zapisane podatke, kar je stranki dalo občutek, da 

ima dejansko produkt, ki ji je pisan na kožo. S tem je dal zastopnik stranki vedeti, da zanj ni 

le številke, ampak oseba - njegov zavarovanec. S tem se je med njima zgradilo zaupanje. 

Stranka je imela občutek, da je zastopnik postavljal dobra vprašanja, saj je v prvi fazi 

razgovora več govoril kot pa zastopnik, kar je dejansko tudi cilj analize potreb. Zastopnica pa 

je dejala, da v tej fazi postavi približno 80 odstotkov odprtih vprašanj in tako pripravi stranko, 

da govori, ji podaja informacije ter ji dejansko olajša razgovor. Pomanjkanje tovrstnih 

vprašanj lahko povzroči prehitro zaključevanje, ki bi lahko temeljilo na napačnih argumentih. 

V nadaljevanju si pomaga tudi z zaprtimi vprašanji, s katerimi preverja svoje razumevanje 

stranke, povzema določeno okoliščino ali pa preide na drugo področje. Seveda teh vprašanj ne 

sme biti veliko, saj lahko na ta način stranka dobi občutek, da zastopnica preveč nadzoruje 

pogovor oziroma jo zaslišuje, kar lahko negativno vpliva na nadaljevanje pogovora. 

Iz navedenega je mogoče tudi ugotoviti, da si pri analizi potreb zavarovalni zastopniki 

pomagajo z natiskanim vprašalnikom (priloga 2), kamor si lahko zapisujejo podatke. V 

začetni fazi gre za osnovne podatke o stranki (naslov, telefon, starost, status ...), nato pa o 

njenem finančnem stanju. Tu so dejansko zapisana vprašanja o zaposlitvi zavarovanca in 

partnerja ter o njunih mesečnih prihodkih in fiksnih stroških. V tej fazi od stranke pridobijo 

tudi informacije o morebitnih obstoječih zavarovanjih in skadencah, kar jim lahko pride prav 

v prihodnosti - na podlagi tega si lahko namreč pripravijo skadencar izteka polic. Pogovorijo 

se tudi o pripravljenosti glede tveganj ter o ciljih in pričakovanjih stranke (vezano na 

nepremičnine, premičnine, študij otrok in pokojnine). V naslednjem koraku so podatki, ki se 

nanašajo na izračun zavarovalne vsote. Ta je odvisna od mesečne plače, števila otrok, 

neplačanih kreditov in obstoječih zavarovanj. Na podlagi teh podatkov se ugotovi, katera je 

skupna priporočena vsota za zavarovanje in tudi priporočena mesečna premija.  



 52 

Na podlagi pridobljenih podatkov zavarovalni zastopnik stranki ponudi produkt. Zavarovalna 

zastopnica pravi, da produkte zavarovalnice predstavlja predvsem z argumentacijo koristi za 

stranko, nikakor pa ne z naštevanjem lastnosti. Predvsem poskuša stranki poudariti tisto, kar 

je za njo pomembno - kaj bo z zavarovanjem pridobila. Pri predstavitvi se poskuša izogibati 

strokovnim izrazom ter prehitremu in neprekinjenemu govorjenju, saj je po njenem mnenju 

tudi v tej fazi pomembno, da stranka sodeluje v pogovoru. S tem sovpada tudi mnenje stranke, 

ki pravi, da bi zavarovalni zastopnik pritegnil njeno pozornost, če bi produkt predstavil v 

čimbolj razumljivem tekstu, s čimmanj strokovnimi izrazi in da jo bo vključil v pogovor tudi 

pri predstavitvi. Zavarovalno polico mu mora predstaviti na takšen način, da bo kot laik vedel, 

kaj bo pridobil, če jo sklene in v katerih primerih bo škoda krita. Pri tem mora po njenem 

mnenju zastopnik biti prepričljiv, oddajati mora navdušenje in samozavest, saj se lahko samo 

na ta način tej občutki prenesejo tudi nanjo. 

Vodja zastopniške enote tudi pravi, da se mora zavarovalni zastopnik stranki prilagoditi, 

vendar naj bo kljub temu pozoren na to, da pogovor vodi on, pri tem pa mora ostati 

profesionalen in odkrit. Dejstvo je, da čim bolje je uspel zastopnik opredeliti strankine 

potrebe, večje so možnosti, da bo naredil dobro predstavitev in zaključil prodajo. Pri tem si 

lahko pomaga tudi s prospekti, ki jih izroči kupcu v roke in mu seveda dovoli, da si jih v miru 

ogleda. V nadaljevanju lahko prospekt skupaj s kupcem tudi pregledata in se o njem 

pogovorita.  

Razvidno je torej, da je ugotavljanje potreb stranke osnovnega pomena za uspeh prodaje. Bolj 

kot zavarovalni zastopnik spozna specifične potrebe stranke, lažje se lahko nanje osredotoči. 

Seveda pa nima veliko časa, da ugotovi, kaj stranko zanima. Poleg tega je pomembno, da se 

nivo zaupanja stranke do zastopnika dvigne na čim višji nivo in to lahko zastopnik najlažje 

stori tako, da stranki odkrito pokaže, da se zanima za njo, za njene želje ter specifične potrebe. 

V vsakem prodajnem razgovoru pa seveda pride tudi do ugovorov. Ključno pri reševanju le-

teh je, da jih zavarovalni zastopnik pravilno sprejme in obravnava. Vodja zastopniške enote 

poudarja, da zastopniki ugovorov nikakor ne smejo jemati osebno. Zastopnica pa pravi, da je 

obravnavanje ugovorov zagotovo pomemben del prodajnega razgovora, saj je mogoče s 

pravilno argumentacijo razbliniti vse strankine dvome. V kolikor stranki poda jasne odgovore 

na njena vprašanja, ne vidi v ugovorih nobenih težav. Stranka pa je dejala, da je imela v 

svojem primeru ugovore oziroma pomisleke, saj ni poznala konkurenčne ponudbe - pomisleke 

je imela glede tega, da bi lahko za isto vsoto denarja pri konkurenčni zavarovalnici dobila več. 

Iz tega razloga je ponudbi ugovarjala, zastopnik pa jo je kljub temu prepričal s svojim 

nevsiljivim pristopom, z retorično sposobnostjo in suverenim strokovnim znanjem. Razvidno 

je torej, da lahko zastopnik s pravilnim pristopom dejansko reši strankine pomisleke. 

Pomembno je, da ugovor pravilno obravnava. Najprej mora zagotovo poslušati strankino skrb 

in ji nameniti vso svojo pozornost. Postavljati mora vprašanja, ki razjasnijo ugovor. Ta je za 

stranko pomemben, zato mu mora tudi zastopnik dati pravilno težo. Ugovori se najlažje rešijo 
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s pomočjo točnih dokazov in z naštevanjem koristi za stranko. Pomembno je, da zavarovalni 

zastopnik razjasni vse strankine pomisleke in se dejansko prepriča, da so ugovori rešeni, 

preden nadaljuje pogovor. 

Za zaključevanje prodajnega razgovora zavarovalni zastopniki Zavarovalnice Maribor 

uporabljajo zaključna zaprta vprašanja. Dejstvo je, da je naloga prodajalca v tem, da stranki 

pomaga pri nakupnih odločitvah. Večina strank v tem delu prodajnega razgovora potrebuje 

vodenje, zato je toliko bolj pomembno, da zavarovalni zastopnik ničesar ne prepusti 

naključju. Tako vodja zastopniške enote kot zavarovalna zastopnica menita, da je zelo 

pomembno prepoznavanje nakupnih signalov. Zastopnica je naštela nekaj primerov, ki po 

njenem mnenju nakazujejo na željo po sklenitvi produkta: 

 ko stranka vpraša po ceni in splošnih pogojih; 

 ko stranka vpraša po razpoložljivosti (npr. pri omejeni izdaji naložbenih življenjskih 

zavarovanjih); 

 ko postane stranka vesela in se sprosti; 

 ko postavlja vprašanja o podrobnostih ... 

Takšni in drugačni nakupni signali ji dajo vedeti, da je pravi trenutek za zaključek. Na koncu 

predstavitve je stranka najbolj zagreta za nakup in vsak trenutek za tem se njena 

pripravljenost za nakup zmanjšuje. Takrat je torej čas, da stranki postavi zaključno vprašanje, 

pri čemer mora biti zelo jasna in odločena, nato pa utihne ter z molkom stranko prisili, da 

odgovori. Na koncu, ko se dogovorita za sklenitev posla, še enkrat skupaj preverita podatke, 

na hitro pregledata ponudbo oziroma polico in s tem se prodajni razgovor zaključi. Po 

podpisu police zavarovalni zastopnik stranko prosi za priporočila. Povpraša jo, ali ima morda 

kakšnega znanca ali prijatelja, ki bi potreboval takšen produkt oziroma bi bil za njega 

zanimiv. Priporočila si nato zabeleži v obrazec za ugotavljanje potreb stranke. Običajno 

poskuša zavarovalni zastopnik dobiti vsaj tri priporočila, ki so zelo pomembna za širjenje 

baze strank. Nadalje je intervjuvana stranka povedala, da ji je zavarovalni zastopnik s svojo 

strokovnostjo, z načinom prodaje in vljudnostjo zlezel pod kožo. Iz tega razloga mu je z 

veseljem dala kontaktne podatke svojih prijateljev in znancev, saj tudi njim želi, da imajo pri 

sklepanju zavarovalnih polic tako dober občutek, kot ga je imela ona sama. 

Po mnenju stranke je tudi na koncu prodajnega razgovora pomembno, da zavarovalni 

zastopnik vzdržuje prijetno vzdušje. Pomaga si lahko s prijaznimi frazami in duhovitostjo. 

Stanka mora imeti občutek, da je za svoj denar dobila največ. Zavarovalna zastopnica pa je 

dejala, da stranko na koncu pohvali za dobro odločitev in se z njo poslovi s stiskom rok. Pove 

ji, da ji je vedno na razpolago prek mobilnega telefona, za kakršna koli dodatna vprašanja in 

poprodajne storitve. Zastopnica običajno vse svoje stranke spremlja predvsem zaradi 

navzkrižne prodaje. Na njih se spomni tudi ob koncu leta in rojstnem dnevu, ko jim pošlje 

voščilnico. Po njenem mnenju lahko zastopnik s stranko ustvari dolgotrajen odnos tako, da pri 

njej vzpostavi neko zaupanje. To pa stori tako, da ji pokaže, da se zanima za njo, za njene 
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potrebe in želje. S stranko poskuša zgraditi pošten odnos in ji stoji ob strani tudi ob 

morebitnem škodnem dogodku. Pomembno je, da zavarovalni zastopnik stranko spremlja 

skozi vse leto, ne pa samo takrat, ko ji poteče zavarovanje. Tudi intervjuvana stranka je 

povedala, da od zavarovalnega zastopnika pričakuje predvsem pomoč ob prijavi morebitne 

škode oziroma poškodbe in po potrebi tudi posreduje za čimprejšnje izplačilo odškodnine. 

Vodja zastopniške enote pa je v pogovoru naštela iste poprodajne aktivnosti kot njena 

zaposlena in pri tem dodala, da svoje sodelavce spremlja ter nadzoruje tudi pri teh aktivnostih.  

V naslednji fazi je intervju potekal o pomenu nebesedne komunikacije. Vodja zastopniške 

enote je pri tem povedala, da imajo tudi na to temo organizirana izobraževanja v sklopu ZM 

Akademije. Poleg tega imajo zavarovalni zastopniki določen kodeks oblačenja, ki je vsem 

sodelavcem dostopen v pisni obliki. V Zavarovalnici Maribor sicer ne želijo predpisovati 

načina oblačenja, temveč le podati smernice in opozoriti na nekatere napake pri oblačenju. 

Kodeks oblačenja je razdeljen na dva dela, in sicer na splošni del in na konkretne predloge v 

drugem delu, kjer so priporočljiva oblačila po posameznik nivojih (delovnih mestih). 

Zavarovalna zastopnica je dejala, da mora na terenu svoja oblačila prilagoditi materialnemu 

statusu stranke, ki predstavlja produkt oziroma sklepa zavarovanje. Vsekakor se obleka 

povsem razlikuje, če obišče stranko na kmetiji ali pa poslovneža. Poleg tega morajo vsi 

zastopniki poskrbeti, da ne uporabljajo preveč živih barv tako pri oblačilih kot pri ličenju in 

barvi las. Povedala je še, da je na zadnji prodajni delavnici predavatelj poudaril, da je 

urejenost na terenu še bolj pomembna za ženske kot za moške. Intervjuvana stranka pa je 

povedala, da glede na to, da zavarovalni zastopnik dejansko predstavlja svoje podjetje, pokaže 

s svojo urejenostjo tudi odnos, ki ga ima do delodajalca. Meni, da ni nujno, da je ta oblečen v 

»obleko in kravato« - lahko je v športno elegantno opravi, pomembno pa je, da deluje urejeno 

in predvsem čisto. 

V nadaljevanju je bilo tako stranki kot zavarovalnemu zastopniku naštetih nekaj nebesednih 

znakov, oba pa sta bila zaprošena za mnenje o tem, in sicer: 

 oddaljenost med sogovornikoma: zavarovalna zastopnica je povedala, da poskuša med 

prodajnim razgovorom ohraniti oddaljenost enega metra od stranke, ta pa pravi, da 

običajno sklepa zavarovalne police v svoji pisarni, kjer je razdalja med njim in 

sogovornikom 1,5 metra; 

 telesna drža zavarovalnega zastopnika: oba sta bila mnenja, da mora biti telesna drža 

vzravnana in sproščena; 

 telesni kontakt: stranka je povedala, da mora biti po njenem mnenju rokovanje odločno in 

s celo roko, medtem ko zavarovalna zastopnica stisk roke prilagodi stranki. Zastopnica se 

izogiba prekrižanim rokam in nogam, kar je potrdila tudi stranka - povedala je, da bi mu 

prodajalec s prekrižanimi rokami deloval vzvišeno. Ta je prav tako povedal, da bi ga zelo 

zmotilo, če bi se ga med predstavitvijo zavarovalni zastopnik večkrat dotaknil; 

 izraz obraza: zavarovalna zastopnica je pazljiva, da s svojim izrazom oddaja le pozitivna 

čustva, kar se zdi odločujoče tudi za stranko; 
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 očesni kontakt: zavarovalna zastopnica gleda stranko v oči in vzdržuje očesni kontakt, 

medtem ko je stranka povedala, da bi jo med pogovorom motilo, če bi zavarovalni 

zastopnik neprestano gledal v njo. Motilo bi jo tudi, če bi veliko gledal mimo nje ali pa 

samo v papirje in računalniški ekran. Po njenem mnenju je potrebna prava mera in ko 

pride do očesnega kontakta, mora biti ta pristen in vreden zaupanja. 

Nadalje je zavarovalna zastopnica še dejala, da je v prodajnem razgovoru pozorna tudi na to, 

kam se usede. Če je le mogoče, poskuša zasesti vogalni način razvrščanja, stranko pa pred 

tem vedno povpraša, kam se lahko usede, da ne zasede njenega sedeža v domačem okolju. 

Ob koncu intervjujev z vodjo zastopniške enote in z zavarovalno zastopnico je bilo vprašanje 

še o izobraževanju. Vodja je povedala, da imajo zastopniki organizirane različne tematske 

delavnice enkrat mesečno in da je po njenem mnenju teh dovolj. Povedala je še, da morda 

pogreša še kakšno dodatno izobraževanje na temo telefonske komunikacije v obliki praktičnih 

primerov. Kako ta znanja zavarovalni zastopniki dejansko uporabljajo v praksi, pa preverja 

tako, da vsakega posameznika najmanj na dva meseca preverja oziroma spremlja na terenu. 

Poleg tega ima tudi ona kot vodja zastopniške enote organizirana številna izobraževanja na 

temo podpore in pomoči prodajalcem. Običajno ima s svojimi zastopniki dnevne delovne 

sestanke, ki trajajo pol ure in kjer skupaj pregledajo dnevni plan dela, pogovorijo se o 

pozitivnih in negativnih izkušnjah na terenu ter skupaj pripravijo in argumentirajo tekoče 

ponudbe. Na takšen način s sodelavci ohranja dobre odnose in gradi zaupanje, jih motivira in 

vsako težavo, ki jo zazna, lahko sproti odpravi. Vodja poleg tega spremlja tedensko 

realizacijo in skadencar vsakega posameznika ter po potrebi organizira učne treninge. Ravno 

tako spremlja mesečno realizacijo dela in sodelavce seznanja z raznimi prodajnimi akcijami 

ter se z njimi pogovori o možnostih za izboljšanje prodaje. Skupaj poskušajo zastaviti tudi 

cilje za naslednje plansko obdobje. 

Vodja zastopniške enote motivira svoje sodelavce tako, da jih spodbuja pri planiranju ciljev in 

jim seveda le-te pomaga doseči. Motivirani so sicer tudi z raznimi nagradnimi akcijami in 

tekmovanji. Po njenem mnenju so glavne konkurenčne prednosti zavarovalnih zastopnikov 

Zavarovalnice Maribor dober program za sklepanje zavarovanj, obveščenost, osebni pristop in 

posebna pozornost do vsake stranke ter dobro strokovno znanje in svetovanje. 

S tem so bili intervjuji končani. V nadaljevanju bodo predstavljene glavne ugotovitve in 

podanih bo nekaj predlogov za izboljšave. 

3.4  Ugotovitve in predlogi za izboljšave 

V raziskovalnem delu diplome je bil cilj ugotoviti, ali in na kakšen način v Zavarovalnici 

Maribor, d. d., izobražujejo zavarovalne zastopnike na temo komuniciranja v prodajnem 

razgovoru. Namen je bil tudi ugotoviti, kako poteka zaposlovanje novih sodelavcev in njihovo 
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uvajanje za delo na terenu, ko se dejansko prvič srečajo s stranko ter z njo komunicirajo. Ta 

namen je bil dosežen s pomočjo analize letnih poročil, ki so objavljena na spletni strani 

podjetja in s pomočjo treh polstrukturiranih intervjujev, in sicer z vodjo zastopniške enote, z 

zavarovalno zastopnico in z naključno izbrano stranko, ki je pri podjetju sklenila polico 

življenjskega zavarovanja.  

Že iz analize letnih poročil podjetja in ostalih podatkov, ki so objavljeni na spletu, je nastal 

občutek, da je v Zavarovalnici Maribor dobro poskrbljeno za zaposlene. Dejansko gre za 

podjetje, ki posluje na tržišču že 180 let in ima svojo tradicijo, so zelo uspešni in prepoznavni 

v domači regiji (Maribor), poleg tega pa so iz leta v leto bolj uspešni tudi v drugih delih 

Slovenije, kar je razvidno tudi iz poslovnih rezultatov za leto 2010. Po tržnem deležu se 

družba uvršča na tretje mesto in samo za 0,1 odstotne točke zaostaja za drugouvrščeno 

zavarovalnico, tj. Adriatic Slovenico. 

Tudi iz poslanstva in vizije, ki sta zapisani v letnih poročilih, izhaja, da v podjetju namenjajo 

veliko pozornosti svojim zaposlenim. Poleg tega, da želijo s poslovanjem zadovoljiti tako 

pričakovanja lastnikov kot zavarovancev, želijo ostati zavarovalnica s pripadnimi in 

zadovoljnimi zaposlenimi. To je razvidno tudi iz tega, da na tem področju opravljajo številne 

raziskave, z analizo katerih bi prišli do konkretnejših podatkov. Ena od teh je mednarodna 

raziskava za najboljšega prodajalca, ki jo izvaja podjetje Hewitt Associates, druga pa 

raziskava Zlata nit v izvedbi časnika Dnevnik. Iz rezultatov obeh raziskav je razvidno, da so 

zaposleni zavezani in pripadni svojemu podjetju, pa tudi, da bi produkte le-tega priporočili 

potencialnim strankam. Poleg tega je Zavarovalnica Maribor tudi družbeno odgovorno 

podjetje in ima polni certifikat za Družini prijazno podjetje. 

V zavarovalnici je bilo konec leta 2010 zaposlenih 874 oseb in v primerjavi z letom prej ni 

opaziti večje fluktuacije kadra. Zavarovalnih zastopnikov je približno četrtina vseh 

zaposlenih, njihova povprečno izplačana bruto plača v letu 2010 pa je znašala 1.991 evrov. V 

primerjavi z letom 2009 se je njihova povprečna bruto plača res minimalno znižala (za 44 

evrov), kar pa je zagotovo spodbuden podatek. Znano je namreč, da so se v letu 2009 plače v 

večini podjetij zniževale zaradi kriznega obdobja in slabšega poslovanja, zato je spodbuden 

podatek, da je povprečna plača v Zavarovalnici Maribor ostala skorajda nespremenjena. Poleg 

tega je to kazalnik, da zastopniki na terenu še vedno uspešno tržijo produkte podjetja, glede 

na to, da je njihova plača v veliki meri odvisna od prometa. 

To, da gre za zaposlenim prijazno podjetje, je mogoče ugotoviti tudi iz tega, da imajo z 

vsakim sodelavcem vsako leto razvojni pogovor, s pomočjo katerega poskušajo povečati 

učinkovitost in zadovoljstvo posameznikov ter posredno družbe kot celote. Na takšnih 

pogovorih imajo zaposleni tudi možnost, da spregovorijo o svojih težavah in ciljih za 

prihodnost. Tovrstna izmenjava mnenj je zagotovo pomembna tako za zaposlenega kot za 

njegovega nadrejenega.  
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S področja izobraževanja pa je v letnem poročilu mogoče zaslediti, da ta običajno potekajo po 

določenem letnem planu. Poleg tega izvajajo še številna druga izobraževanja in aktivnosti, ki 

nastanejo čez leto kot posledica uvajanj novih produktov ter raznih sprememb. Izobraževanja 

običajno izvajajo interni predavatelji in trenerji. Poleg izobraževanj pa podjetje skrbi za dvig 

nivoja izobrazbe kadrov s pomočjo sofinanciranja študija. V letu 2010 je imelo 35 zaposlenih 

sklenjeno pogodbo o izobraževanju. 

V naslednji fazi raziskave je bil namen priti do dodatnih informacij, vezanih na temo 

izobraževanja zavarovalnih zastopnikov glede komunikacije v prodajnem razgovoru. Pri tem 

so bili v pomoč vnaprej pripravljenimi intervjuji, ki so bili opravljeni v juniju 2011. Na 

podlagi kasnejše transkripcije intervjujev so bili ti nato tudi interpretirani in analizirani. 

V prvi fazi je pogovor potekal o postopku zaposlovanja novega zavarovalnega zastopnika in o 

njegovem uvajanju v delo. Ugotovljeno je bilo, da je postopek izbiranja potencialnih 

zavarovalnih zastopnikov dobro razvit. Kandidatom gredo na roko tudi s tem, da potekajo 

razgovori na poslovnih enotah in ne na centrali, poleg tega pa imajo izbrani kandidati, ki se 

zaposlijo kot zavarovalni zastopniki I, fiksno plačo za obdobje 6 mesecev. Na takšen način se 

zagotovo veliko več ljudi odloči za ta poklic, ki sicer na splošno ni med najbolj priljubljenimi, 

saj gre za delo na terenu, ki ni primerno za vsakega, poleg tega pa so v večini podjetij 

zastopniki že v začetku plačani le od prometa. Iz tega razloga je iskanje novih zavarovalnih 

zastopnikov lahko precej težavno. Iz pregleda podatkov na spletni strani Zavoda RS za 

zaposlovanje in drugih zaposlitvenih agencij je namreč mogoče ugotoviti, da veliko 

zavarovalnic tedensko razpisuje delovna mesta zavarovalnega zastopnika, saj jim ti dejansko 

prinašajo največ prometa. Morda bi v podjetju ta problem lahko rešili s pomočjo štipendiranja 

določenega števila dijakov in študentov katere koli smeri, saj je za zavarovalnega zastopnika 

po zakonu potrebna le V. stopnja izobrazbe. Ti bi lahko v začetni fazi opravljali pripravništvo 

kot zavarovalni zastopniki začetniki I in prejemali 70 odstotkov pripravniške plače. V tem 

obdobju bi lahko osvojili vsa potrebna znanja, ki jih potrebuje zastopnik in se nato 

specializirali v določeno branžo. Seveda pa tu ostaja odprta dilema glede ustreznosti profila 

tako mladega kadra za takšen poklic zaradi same kredibilnosti pri strankah. Dejstvo je 

namreč, da bi lahko na takšen način dobili kader, ki ima precej znanja že iz šole in širok krog 

poznanstev. Če se pri tem vzame kot primer dijak, ki je dopolnil 18 let, ima ta zagotovo 

veliko prijateljev in znancev iste starosti, ki so pravkar opravili vozniški izpit ter potrebujejo 

zavarovanje za avtomobil, se zaposlujejo in postajajo finančno neodvisni. Podobnih primerov 

je še precej. 

Pri uvajanju v delo imajo v podjetju popolnoma dodelan sistem, skozi katerega gre vsak 

kandidat. Ta sistem poteka po določenih fazah. V začetni fazi se s posameznikom ukvarja 

mentor, ki ga seznani z osnovami, nato pa se novi sodelavec pričenja vključevati v sistem 

izobraževanja v sklopu ZM Akademije. Že v prvem mesecu dela nastopi delo na terenu in 

vzpostavlja stike s strankami, kjer novega zastopnika seveda spremlja mentor oziroma 
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sodelavec z licenco. Celoten proces uvajanja v delo traja približno eno leto, kar je primerno 

dolga doba za vse znanje, ki ga mora kandidat osvojiti. Po tem obdobju lahko tudi sam opravi 

preizkus znanja in pridobi licenco Agencije za zavarovalni nadzor, ki mu daje možnost 

samostojnega opravljanja dela.  

Iz pogovora z vodjo zastopniške enote in zavarovalno zastopnico je bilo mogoče ugotoviti, da 

imajo v fazi uvajanja in tudi kasneje zavarovalni zastopniki dobro podporo mentorjev, pri 

svojem delu pa so tudi nadzirani. V začetku bolj, kasneje pa seveda vedno manj. Težavo pri 

uvajanju pa vidijo predvsem v veliki količini podatkov in informacij, ki jih morajo osvojiti, 

glede na to, da gre za univerzalne zavarovalne zastopnike, ki tržijo vse produkte. Glede na 

ugotovitve bi bila bolj priporočljiva specializacija posameznika po področjih. Na takšen način 

bi bilo uvajanje v delo zagotovo lažje, poleg tega bi kandidat bolje poznal in obvladal 

področje, ki ga trži. Iz primerjave prodaje avtomobilskega obveznega zavarovanja in 

življenjskega zavarovanja je namreč razvidno, da sta prodaja in sklepanje zagotovo bistveno 

različna postopka. Pri avtomobilskem obveznem zavarovanju pa že beseda pove, da gre za 

»obvezno« zavarovanje, ki ga je zagotovo tudi bistveno lažje prodati od življenjskega. To je 

sicer med drugim tudi dolgoročnejše, saj se običajno sklepa za obdobje od 10 do 30 let, 

medtem ko se avtomobilsko obnavlja običajno na eno leto. Iz tega razloga bi bilo verjetno 

bolje, če bi bil posamezni zavarovalni zastopnik specializiran po področjih, pri čemer pa bi 

moral vsak poznati osnove vseh produktov, zaradi navzkrižne prodaje. Do te bi npr. prišlo pri 

sklepanju avtomobilskega zavarovanja (npr. avtomobilski kasko), ko bi zavarovancu ponudili 

komercialni popust, v kolikor bi sklenil tudi življenjsko polico. Tudi uvajanje v delo bi bilo 

bistveno lažje in hitrejše, saj posamezniku ne bi bilo treba osvojiti podrobnosti o vseh 

produktih. 

Katere produkte posamezna stranka potrebuje, je običajno razvidno že iz telefonskega 

pogovora z njo. Na podlagi tega klica bi nato izbrali najbolj usposobljenega zastopnika 

(specialista), ki bi stranko obiskal na domu in bi opravil tudi prodajni razgovor. Pri 

telefonskem klicanju strank pa bi bilo učinkoviteje vzpostaviti regionalni telefonski studio, 

kjer bi se dogovarjali za termine s strankami. Seveda bi morala oseba, ki bi v takšnem studiu 

delala, svoje delo obvladati, glede na to, da je telefonsko dogovarjanje zelo težavno. Dejstvo 

je namreč, da je vedno več telefonske prodaje in da na splošno ljudje tega ne marajo, zato bi 

ta oseba morala imeti pravilen pristop do tega dela. Poleg tega bi se morala prilagajati 

vsakemu posamezniku in obvladati številne ugovore. Studio se bi moral nahajati v regiji, kjer 

se tržijo posamezni produkti, zaradi »naglasa« kličočega. Tudi intervjuvana stranka je namreč 

povedala, da bi jo zmotilo, v kolikor bi jo klicala oseba iz drugega konca Slovenije. To daje 

klicanim osebam boljši občutek in se počutijo bolj domače. Zagotovo bi se na takšen način 

lažje dogovarjalo za termine. Morda bi bila ena izmed možnosti v tem, da bi katerega od 

pripravnikov izobraževali v to smer. Na takšen način bi se bistveno povečal čas aktivne 

prodaje ostalih zavarovalnih zastopnikov, glede na to, da morajo ti opraviti vsaj štiri obiske 

dnevno, veliko časa pa jim vzame prav dogovarjanje za termine obiskov. Ti bi bili na takšen 
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način zagotovo razbremenjeni in bi se lahko bolje posvečali strankam. Še vedno bi bilo 

najbolje, da bi kontakte, ki so jih dobili po priporočilih, klicali sami in ne s pomočjo 

telefonskega studia. Ravno tako bi se morali sami dogovarjati za termine s prijatelji in z 

znanci. 

Druga možnost pa bi bila, da bi v podjetju organizirali dodatna izobraževanja na temo 

telefonske prodaje. Vodja zastopniške enote je namreč povedala, da je teh delavnic po njenem 

mnenju premalo. Od telefonske prodaje pa je odvisno, ali bo posameznik sploh imel možnost 

obiskati stranko in tako skleniti posel. 

V naslednji fazi intervjuja je le-ta potekal o prodajnem razgovoru. Ugotovljeno je bilo, da 

imajo zavarovalni zastopniki določeno navodilo - šablono, po katerem vodijo prodajni 

razgovor. Ta je zelo podobna proučevani v teoretičnem delu diplomske naloge, saj si faze 

sledijo po istem vrstnem redu, le drugače se imenujejo. Na to temo imajo številna 

izobraževanja in delavnice tudi v okviru ZM Akademije, kjer faze prodajnega razgovora 

obravnavajo po sklopih. V sklopu »svetovalna prodaja I« imajo predavanja in delavnice glede 

kontaktne faze prodajnega razgovora, v »svetovalni prodaji II« glede predstavitve ponudbe in 

zaključevanja prodajnega razgovora, v »svetovalni prodaji III« pa glede različnih načinov 

pristopa k strankam. Na podlagi tega je mogoče sklepati, da imajo izobraževanja glede 

komunikacije in samega poteka prodajnega razgovora zelo dobro razdelana ter izpopolnjena, 

kar se dejansko odraža tudi na terenu. Razlaga posameznih faz bi bila preobširna, da bi je 

podrobneje predstavili. Ugotovljeno je namreč, da zavarovalni zastopniki obvladajo tehnike 

prodajnega razgovora in poznajo zakonitosti vsake posamezne faze. To je bilo ugotovljeno 

tudi skozi določena konkretna vprašanja, ki so vezana na posamezno fazo, pa tudi iz 

odgovorov zastopnice je razvidno, da delo dejansko sovpada s teorijo. Na podlagi tega je 

mogoče sklepati, da so zavarovalni zastopniki odlično pripravljeni za delo na terenu, kar je 

tudi rezultat enoletnega uvajanja in številnih treningov v obliki igre vlog. 

Zelo zanimiv in uporaben je tudi obrazec »ugotavljanje potreb stranke«, s pomočjo katerega 

pride zavarovalni zastopnik do bistvenih informacij, ki jih potrebuje za izračun zavarovalne 

vsote ter priporočljive mesečne premije. Pri tem mora biti retorično zelo sposoben, saj so v 

obrazcu tudi rubrike, vezane na mesečno plačo stranke, morebitne kredite in sklenjene police, 

o katerih se marsikdo ne želi pogovarjati, tovrstne podatke pa raje zadrži zase. V kolikor pa 

uspe zavarovalni zastopnik s stranko zgraditi neko zaupanje, mu bo ta zagotovo podala vse 

informacije, kar mu bo olajšalo prodajo. 

Tudi glede neverbalne komunikacije imajo v podjetju številna izobraževanja in delavnice, 

tako da zavarovalni zastopniki obvladajo tudi ta znanja. To je bilo preverjeno s pomočjo 

določenih vprašanj, ki so bila postavljena zavarovalni zastopnici, njeni odgovori pa so bili 

primerjani z odgovori strank. Iz primerjave je tudi razvidno, da so se odgovori v veliki meri 

ujemali. Poleg uporabe neverbalnih simbolov so zastopniki pozorni tudi na svoj stil oblačenja, 

kar jim narekuje napisani kodeks. 
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Kljub temu, da v delo uvedeni zavarovalni zastopniki svoje delo obvladajo in so v 

komunikaciji s strankami uspešni, jih vodja pri svojem delu nadzoruje. Z njimi ima tako 

dnevne kot tedenske in mesečne sestanke, kjer sprotno rešujejo nastale probleme na terenu, 

pogovarjajo pa se tudi o možnostih povečanja prodaje. Sodelavci so motivirani z različnimi 

nagradnimi akcijami in tekmovanji, pri njihovem delu pa jih po mnenju vodje zastopniške 

enote odlikujeta predvsem osebni pristop ter posebna pozornost do vsake stranke. 
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4  SKLEP 

Posameznik večino svojega časa prebije v družbi z ljudmi in z njimi komunicira – tako s 

svojo družino, s prijatelji kot z znanci ali s sodelavci. Poleg tega se vsakdo dnevno srečuje s 

prodajalci, kjer ravno tako poteka komunikacija. Velikokrat se torej zgodi, da se posameznik 

za določen produkt odloči ravno na podlagi odnosa, ki ga vzpostavi s prodajalcem. Podobno 

je v zavarovalništvu, kjer se prodajajo storitve, ki so nematerialne in kjer je ravno sposobnost 

komunikacije zavarovalnega zastopnika bistvenega pomena za uspešnost podpisa zavarovalne 

police. Glede na glavne značilnosti prodaje, ki so bile obravnavane v teoretičnem delu, se je 

bilo tako smiselno osredotočiti ravno na vprašanje »kako prodajati« in predvsem na to, kako 

komunicirati v prodajnem razgovoru, da bo ta na koncu uspešno izveden. 

Vloga osebne prodaje iz dneva v dan narašča, saj postaja tržišče vse bolj zasičeno, ponudbe 

konkurentov pa se vse manj razlikujejo po funkcionalnosti in ceni. Poleg raznih akcij in 

popustov je tako pomembna prav komunikacija, kot glavno orožje slehernega prodajalca, s 

katero ta lahko doseže, da vse več morebitnih kupcev sklene zavarovanje ravno pri njem. 

V teoretičnem delu diplomske naloge je bilo tako ugotovljeno, da je prodajni razgovor zelo 

zapleten proces, zato mora potekati po določenih korakih, ki sledijo naravnim stopnjam, po 

katerih se kupec odloča za nakup. Koraki oziroma faze so naslednje: iskanje in opredeljevanje 

možnih kupcev, priprava na obisk, začetek razgovora, predstavitev in prikaz, premagovanje 

zadržkov ter ugovorov, sklenitev posla, ponakupno spremljanje in vzdrževanje stikov s 

stranko. Vsaka od omenjenih faz ima svojo težo in svoj pomen, zato je dobro poznavanje 

vsakega posameznega koraka bistvenega pomena za uspeh v prodaji. 

Prodajni razgovor obsega poleg izgovorjenih besed še mnogo več. Pri tem je pomembna 

nebesedna komunikacija, s pomočjo katere se prenaša okoli 55 odstotkov vseh informacij in 

na katero mora biti pozoren vsak uspešen zavarovalni zastopnik. Ta mora dobro poznati 

neverbalne simbole, ki jih oddaja stranka, poleg tega pa jih mora tudi sam uspešno in spretno 

uporabljati, da izboljša moč govorjene besede. 

V raziskovalnem delu diplomske naloge je bilo na podlagi podatkov v izbranem podjetju 

preiskovano, ali zavarovalni zastopniki poznajo teoretična znanja iz komunikacije in kako jih 

dejansko uporabljajo v praksi. Izbrano je bilo podjetje Zavarovalnica Maribor, d. d., ki je 

zagotovo eno močnejših in bolj prepoznavnih na slovenskem tržišču. Kljub temu se mora 

dnevno soočati s konkurenco, glede na to, da je v državi še vedno večje število zavarovalnic, 

ki tržijo podobne produkte. Iz tega razloga je bilo zanimivo raziskovanje, ali dajejo v 

Zavarovalnici Maribor dovolj velik poudarek komunikaciji svojih zavarovalnih zastopnikov, 

ki tržijo produkte na terenu. 

Številni podatki so bili pridobljeni s pomočjo objavljenih gradiv, dodatne informacije pa so 

bile pridobljene s pomočjo treh opravljenih intervjujev. Ugotovljeno je bilo, da imajo v 
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Zavarovalnici Maribor do potankosti izpopolnjen sistem uvajanja novih zavarovalnih 

zastopnikov, ki traja približno eno leto. V tem času sodelavci osvojijo številna znanja o 

produktih in komunikaciji s strankami, s pomočjo različnih delavnic in izobraževanj, pa tudi z 

delom na terenu. S pomočjo intervjujev je bilo ugotovljeno, da zavarovalni zastopniki 

popolnoma obvladajo posamezno fazo prodajnega razgovora, da znajo uporabljati nebesedne 

simbole in so pozorni tudi na to, da s stranko vzpostavijo pristen ter zaupanja vreden odnos. 

S temi ugotovitvami je raziskovalni del zaključen, dosežen pa je tudi zastavljeni namen. Na 

podlagi tega je mogoče ugotoviti, da Zavarovalnica Maribor ni zaman že 180 let na 

slovenskem tržišču, saj ima med svojimi sodelavci zelo izobražen kader, ki je lahko kos vsaki 

posamezni stranki. Na podlagi ugotovljenega je mogoče tudi zaključiti, da so tako 

komunikacija zavarovalnih zastopnikov Zavarovalnice Maribor kot njihov osebni pristop, 

poznavanje produktov in predvsem zadovoljstvo za delo s strankami njihove glavne 

konkurenčne prednosti. 
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