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Predgovor 
 
V Sloveniji smo se po osamosvojitvi znašli v novem sistemu, v katerem je bila država 
prisiljena sprejeti veliko reform, vključno s pokojninsko. Ena izmed omenjenih reform je 
bila tudi pokojninska, s katero so se zaostrili pogoji črpanja državnega dela pokojnine. Z 
novim sistemom je tako posameznik sam odgovoren za zagotovitev svoje pokojnine, saj se 
bo državni del pokojnine krepko zmanjšal. Zato nam ne preostane nič drugega kot da 
začnemo aktivno varčevati in si na ta način priskrbimo dodatna sredstva, ki jih bomo lahko 
črpali po upokojitvi. Primeren produkt za takšno varčevanje je naložbeno življenjsko 
zavarovanje, o katerem govorim v svojem diplomskem delu. Seveda pa takšna zavarovanja 
niso namenjena le varčevanju za dodatek k relativno nizki pokojnini, ki bo čakala vsakega 
od nas, temveč tudi kot dodatek k plači ali pa kot rezerva za socialno varnost ob morebitni 
smrti enega od članov družine. 
 
Bistvo naložbenega zavarovanja je v prenosu tveganja iz zavarovalnice na zavarovanca, saj 
se zavarovanec sam odloči v katere vzajemne sklade bo vlagal svoja prosta sredstva. 
Zavarovalnica v nekaterih primerih sicer jamči za določen del sredstev (t.i. garantiran 
donos), preostali potencialni donosi pa so odvisni od zavarovančevega odnosa do tveganja. 
 
Moje diplomsko delo z naslovom Analiza kombiniranih finančnih produktov na 
slovenskem finančnem trgu je vsebinsko sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu je 
predstavljeno klasično življenjsko zavarovanje, ki ga v Sloveniji že dokaj dobro poznamo, 
nato je prestavljeno naložbeno zavarovanje in njegov razvoj skozi čas in primerjava s 
klasičnim življenjskim zavarovanjem.  
 
V drugem delu pa so predstavljena naložbena zavarovanja, ki so bila na našem trgu na 
voljo v septembru leta 2005. V tem delu so pregledno predstavljene naložbene police, prav 
tako je dodana primerjava med njimi. V zadnjem poglavju govorim še o primerjavi o 
vlaganju  v naložbene police v Sloveniji in drugod po svetu. Glede na to, da je precejšen 
del potencialnega donosa odvisen tudi od vlaganja v vzajemne sklade, sem v tem delu 
predstavil tudi nekatere vzajemne sklade, ki so na voljo zavarovancem v okviru naložbenih 
zavarovanj, niso pa dobro poznani na našem trgu. Razlogi za to so, da nimajo dovoljenja za 
trženje ali pa so povsem novi v ponudbi. 
 
Problem, ki ga bom obravnaval v diplomskem delu je predstavitev naložbenih zavarovanj 
na slovenskem finančnem trgu in njihova medsebojna primerjava. Prav tako sem izpostavil 
primerjavo med povpraševanji po naložbenih življenjskih zavarovanjih v Sloveniji in v 
svetu. Cilj diplomske naloge je bralcu podrobneje predstaviti namen naložbenih 
življenjskih zavarovanj. 
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1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev problema, ki je predmet raziskovanja 
 
V svoji diplomski nalogi bom raziskoval področje kombiniranih finančnih produktov na 
slovenskem finančnem trgu, konkretneje, raziskoval bom trg naložbenih zavarovanj. To 
področje sem izbral, ker se na slovenskem finančnem trgu v zadnjih letih v vedno večjem 
številu pojavljajo naložbene police in ker se število pridobljenih zavarovancev veča iz 
dneva v dan. Izpostaviti moramo, da se na slovenskem trgu pojavljata vsaj dve vrsti 
naložbenih polic. Prva je v zavarovalnem smislu dokaj podobna bolj znanim, klasičnim 
mešanim in rentnim zavarovanjem in jo pretežno ponujajo zavarovalnice. Drugo polico, ki 
je resnično bolj podobna naložbi kot zavarovanju, pa ponujajo banke. Naložbeno 
zavarovanje je moderen kombiniran finančni produkt, ki združuje lastnosti klasičnega 
življenjskega zavarovanja in varčevanja v vzajemnih skladih. Naložbeno politiko, v 
nasprotju z običajnim življenjskim zavarovanjem, izberemo sami, s tem pa tudi 
prevzamemo naložbeno tveganje. Zaradi svoje prilagodljivosti je zelo dobra kombinacija 
socialne varnosti ob morebitni smrti in varčevalne komponente, kjer sami izberemo stopnjo 
tveganja z izbiro vzajemnega sklada. Zaradi vse večje konkurence in zaradi tega slabše 
preglednosti, sem se odločil, da bom preučil to področje. Ljudje namreč dokaj slabo 
poznajo to področje in zato prihaja do napačnih interpretacij naložbenega zavarovanja. 
 
1.2 Namen, cilji in trditve diplomskega dela 
 
V svoji diplomski nalogi bom najprej teoretično obdelal področje naložbenih zavarovanj. 
V tem delu bom opisal dve glavni podvrsti naložbenega zavarovanja, ki se pojavljata na 
slovenskem trgu. V praktičnem delu pa bom predstavil produkte različnih zavarovalnic in 
bank, ki se ukvarjajo s prodajo tovrstnih zavarovanj. Prav tako ne bom izpustil medsebojne 
primerjave polic na slovenskem trgu in v zadnjem delu primerjave slovenskega trga 
naložbenih zavarovanj s tujino. Cilj moje diplomske naloge je na pregleden način 
predstaviti problematiko naložbenih zavarovanj. 
 
V Sloveniji se je v dokaj kratkem obdobju razvila močna industrija vzajemnih skladov, kar 
je bila osnova za uspešen prodor naložbenih zavarovanj. Brez vzajemnih skladov namreč 
tudi naložbena zavarovanja ne obstajajo. Prav tako je pomembno sodelovanje različnih 
finančnih institucij – bank, zavarovalnic in investicijskih skladov. Kljub močni rasti v 
zadnjih nekaj letih, pa še vedno krepko zaostajamo za razvitimi finančnimi trgi, tako na 
področju vlaganja v vzajemne sklade, kakor posledično tudi po številu sklenjenih 
naložbenih polic. Predpostavljam, da bo povpraševanje še raslo, predvsem tako dolgo, 
dokler bodo rasli donosi vzajemnih skladov. Vendar bo tudi ob nekoliko slabših rezultatih 
vzajemnih skladov še vedno življenjsko zavarovanje dovolj zanimivo, ker veliko ljudi že 
razmišlja v smeri dodatnega varčevanja za dneve po upokojitvi. 
 
 
1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 
 
Na slovenskem trgu se praktično vsak mesec pojavljajo novi produkti in zato seveda vseh 
ni mogoče kvalitetno primerjati med seboj. Zato sem se odločil, da bom obdelal vse 
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ponudnike naložbenih zavarovanj v Sloveniji, ki so bili prisotni na trgu septembra 2005. 
Prav tako bom obdelal njihove ponudbe, ki so že nekaj časa prisotne na trgu in zaradi tega 
že bolj poznane med ljudmi in upeljane. Najnovejših produktov, ki so na trgu manj kot en 
mesec zaradi tega ne bom obdeloval. Kljub temu predvidevam, da bo raziskava lahko 
narejena kvalitetno, saj bom obdelal ponudnike in pridobil pomembne podatke o 
zavarovanjih, ki jih ponujajo. 
 
1.4 Predvidene metode raziskovanja 
  
Pri mojem diplomskem delu gre za poslovno – dinamično raziskavo, saj obravnava 
naložbena zavarovanja kot naložbeno priložnost. V delu, kjer bom teoretično opisal 
naložbene police, bom uporabil deskriptivno metodo. V praktičnem delu, kjer bom police 
primerjal, pa bom uporabil metodo komparacije. Prav tako bom uporabil metode 
povzemanja, na podlagi katerih lahko pridemo do novih splošnih spoznanj, na podlagi 
ugotovitev drugih avtorjev. Informacije o naložbenih zavarovanjih sem pridobival iz  
publikacij, interneta in iz strokovne literature. 
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2 PREDSTAVITEV NEKATERIH FINANČNIH INSTITUCIJ 
 
Finančne institucije so podjetja, ki se ukvarjajo s finančnimi posli v najširšem smislu. So 
posredniki med končnimi posojilojemalci in končnimi posojilodajalci. Banke so največji in 
najobičajnejši posredniki, vendar niso edini. Delimo jih na dve večji skupini, finančne 
posrednike in agentske finančne institucije. 
 
Finančne posrednike delimo na dve skupini, kot je razvidno iz slike 1. To so depozitni in 
nedepozitni posredniki. Finančni posredniki se vrivajo med končne posojilodajalce in 
končne posojilojemalce in preko svoje posredniške vloge posredujejo sredstva. S tem se 
jim poveča bilančna vrednost. Depozitni finančni posredniki so tisti, ki sprejemajo vloge. 
K tej vrsti sodijo komercialne banke, hranilnice, kreditne zveze in podobne. Značilno zanje 
je, da imajo v pasivi svoje bilance različne vloge, denarne, vezane, hranilne itd. Imajo tudi 
potrdila o vlogah in vloge za sredstva. Vse druge finančne posrednike imenujemo 
nedepozitne, saj ne sprejemajo vlog. V to kategorijo spadajo zavarovalnice, pokojninski in 
investicijski skladi. 
 
 Agentske institucije so institucije trga vrednostnih papirjev in poslujejo v imenu in 
oziroma ali za račun drugih. Njihova naloga je, da olajšajo iskanje med posojilojemalci in 
posojilodajalci. Sredstva se prenašajo neposredno od posojilodajalcev k posojilojemalcem. 
(Ribnikar, 1999, 192-195) 
 
Slika 1: Finančne institucije 
 

Finančne institucije 

Finančni posredniki 
Institucije trga 
vrednostnih papirjev 

Depozitni 
finančni 
posredniki 

Nedepozitni 
finančni 
posredniki 

Pogodbeni finančni 
posredniki 
(zavarovalnice…) 

Investicijski finančni 
posredniki (investicijski 
skladi…) 

Vir: Ribnikar, 1999, 192 
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2.1 Banke 
 
Poslovne banke so glavne depozitne posrednice. Pred vstopom v EU je bilo v Sloveniji 
sprejetih nekaj bančnih smernic, ki uravnavajo bančno poslovanje. Med bančne storitve 
uvrščamo sprejemanje vlog in drugih vračljivih sredstev, posojanje, finančni zakup, 
storitve nakazovanja denarja, izdajanje in upravljanje plačilnih sredstev, jamstva in 
obveznosti, trgovanje na svoj račun ali za račun strank z instrumenti denarnega trga, tujimi 
valutami, finančnimi terminskimi pogodbami in opcijami, tečajnimi in obrestnimi 
instrumenti, prenosljivimi vrednostnimi papirji, sodelovanje pri izdajah delnic in 
opravljanje storitev v zvezi s takšnimi izdajami, svetovanje podjetjem glede kapitalske 
strukture, industrijske strategije in sorodnih vprašanj in nasveti in storitve v zvezi s 
spojitvami in nakupi podjetij, denarno posredništvo, vodenje portfeljev in svetovanje, 
varno  hranjenje in upravljanje vrednostnih papirjev, storitve v zvezi s kreditnimi 
referencami, storitve varnega hranjenja. Seveda so to storitve, ki jih banka lahko opravlja, 
ni pa nujno. Banke namreč razdelimo na univerzalne in specializirane. Univerzalne se 
ukvarjajo z vsemi naštetimi ali vsaj z večino izmed naštetih storitev, medtem, ko se 
specializirane banke ukvarjajo samo z eno vrsto poslov oziroma z več, medsebojno 
povezanimi posli (kreditne banke, depozitne banke, hranilnice, investicijske banke…) 
Seveda pa so pomemben del v bančnem sistemu tudi centralne banke. Te banke pa ne 
sodelujejo v naštetih poslih, ampak izdajajo primarni denar. (Dimovski, Gregorič, 2000, 8-
9) Cilji banke so likvidnost, solventnost in varnost. Likvidnost je pogoj za uspešno 
delovanje banke in za njen obstoj. To načelo pomeni, da je banka sposobna svoje naložbe 
zamenjati za denar kadarkoli. To načelo je seveda v nasprotju z načelom varnosti, ki veli, 
da mora banka denar varčevalcev plasirati varno.  
 
 
2.2 Zavarovalnice 
 
Zavarovalnica je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje 
Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov. Zavarovalni posli po 
tem zakonu so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem 
zavarovanju ali pozavarovanju, razen obveznih socialnih zavarovanj. Spadajo med 
nedepozitne finančne posrednike, pri katerih imajo ljudje naloženo svoje finančno 
premoženje. Njihova primarna naloga je izpolnjevanje obveznosti, ki jih imajo sklenjene s 
svojimi zavarovanci. Smernice EU govorijo predvsem o delitvi na življenjska in 
premoženjska zavarovanja. (ZZavar-UPB1, UL RS, 17.6.2004) 
 
 
2.3 Investicijski skladi 
 
Investicijski skladi so institucije finančnega trga, ki se ukvarjajo z zbiranjem sredstev, ki 
jih potem investirajo v različne vrednostne papirje. To omogoča malemu investitorju, da s 
sorazmerno majhnimi zneski in skromnim znanjem nastopa na trgu kapitala, saj lahko 
svoje premoženje prepusti v upravljanje profesionalnim upravljalcem, ki poskrbijo, da se 
vlagateljevo premoženje ne izpostavlja nepotrebnim tveganjem. Vlagatelj ob vložitvi 
denarnih sredstev v sklad dobi v zameno enoto premoženja oz. točko investicijskega sklada 
in posredno postane solastnik vseh podjetij v katera sklad vlaga.  
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Skladi se razlikujejo po naložbeni politiki in po načinu vnovčitve kupona oz. delnice 
sklada. Tako delimo sklade po naložbeni politiki (v grobem) na obvezniške, mešane in 
delniške. V Sloveniji se kot v tujini pojavlja večje število skladov in zato se pojavljajo tudi 
skladi, ki ne sodijo v nobeno izmed naštetih kategorij. Vsak sklad ima prospekt, v katerem 
je jasno opredeljena naložbena politika in vsi ostali pogoji za vlaganje sredstev in zato 
lahko vsak potencialni vlagatelj preveri v kateri sklad bo naložil sredstva, seveda v skladu 
z njegovimi željami in potrebami. 
 
Poznamo odprte in zaprte investicijske sklade. Za odprte sklade je značilno, da ni določena 
velikost kapitala in število enot premoženja, ki ga izda sklad. Investitor lahko v vsakem 
trenutku kupi in proda delež premoženja. Le-ta stalno izdaja enote premoženja in jih stalno 
tudi odkupuje. To pomeni, da se vrednost enote premoženja in število udeležencev oz. 
lastnikov dnevno spreminja. Vrednost portfelja takega sklada se dnevno izračunava na 
podlagi vrednosti delnic in ostalih vrednostnih papirjev, ki jih poseduje sklad. Vrednosti 
enote premoženja pa so tudi dnevno objavljene v časopisju in na internetnih straneh. 
Seveda se to premoženje običajno veča, če so prilivi v sklad večji kot odlivi in obratno. 
Tipičen primer odprtega sklada je vzajemni sklad.  
 
Zaprti skladi so običajno investicijske družbe, katerih premoženje se določi že ob 
ustanovitvi, z določitvijo števila delnic, ki bodo izdane in njihovo nominalno vrednostjo. 
Investicijske družbe svojih delnic ne odkupujejo, ampak jih morajo investitorji prodati na 
sekundarnem trgu kapitala, torej na borzi, v kolikor tam kotirajo.  Naložbe v take družbe so 
za malega investitorja precej bolj tvegane in manj likvidne kot naložbe v odprte sklade. 
 
Prednosti investicijskih skladov v primerjavi z drugimi naložbenimi možnostmi so 
razpršenost naložb, profesionalno vodenje naložb, udobnost za investitorja. To so 
prednosti, na katere se vlagatelji lahko zanesejo, saj lahko upravljanje premoženja 
prepustijo izkušenim profesionalcem, sami pa pri tem nimajo nobenih dodatnih skrbi in 
stroškov. 
 
Slika 2: Razdelitev investicijskih skladov 
 
    INVESTICIJSKI SKLADI 
 

 
 
 
 
 

 

Odprti skladi (vzajemni, 
pokojninski…) 

Zaprti skladi (investicijske 
družbe, id-i…) 
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3 OPREDELITEV IN RAZVOJ NALOŽBENEGA ZAVAROVANJA  
 
3.1 Opredelitev naložbenega življenjskega zavarovanja  
 
Naložbeno zavarovanje je moderen kombiniran finančni produkt, ki združuje lastnosti 
klasičnega življenjskega zavarovanja in varčevanja v vzajemnih skladih. Naložbeno 
politiko v nasprotju z običajnim življenjskim zavarovanjem izberemo sami, s tem pa tudi 
prevzamemo naložbeno tveganje. Zaradi svoje prilagodljivosti je zelo dobra kombinacija 
socialne varnosti ob morebitni smrti in varčevalne komponente, kjer sami izberemo stopnjo 
tveganja z izbiro vzajemnega sklada. Pri naložbenem življenjskem zavarovanju se premija, 
tako kot pri klasičnem zavarovanju, razdeli na rizični in varčevalni del. Kot vlagatelj pa 
imamo pri tovrstnem zavarovanju veliko večjo možnost izbire. V okviru omejitev 
zavarovalnice in svojih potreb si tako izberemo ustrezno zavarovalno vsoto za smrt (rizični 
del premije), izberemo pa tudi zase najustreznejšo naložbeno politiko. Varčevalni del 
premije se namreč nalaga v vzajemne sklade, ki jih izberemo sami. Določimo torej višino 
premije, višino zavarovalne vsote za smrt, naložbeno politiko in dobo zavarovanj, ki sta 
povezani z našimi prihodnjimi finančnimi cilji. Edinstvenost tega zavarovanja je tudi, da si 
že s plačilom prve premije zagotovimo (vsaj) minimalno zavarovalno vsoto v primeru naše 
smrti. Prednost izbire naložbene politike pa seveda prinaša tudi odgovornost, saj naložbeno 
tveganje nosimo sami. Premije se glede na razmerje, določeno na polici, razdeli med 
vzajemne sklade in preračuna v število enot po posameznem vzajemnem skladu. Po tako 
imenovani konverziji zavarovalnica poračuna zapadlo upravljavsko provizijo, premijo za 
riziko smrti in morebitne premije za druga zavarovanja, ki smo jih priključili na polico. 
Višina rizične premije je odvisna od višine zavarovalne vsote za smrt, od starosti 
zavarovanca, spola in od razlike med vrednostjo premoženja in zavarovalno vsoto za smrt. 
Rizični del premije se obračunava samo toliko časa, dokler vrednost premoženja na polici 
ne začne presegati zavarovalne vsote za smrt. Pred sklenitvijo naložbenega življenjskega 
zavarovanja moramo poznati obveznosti in omejitev zavarovalnice ter možnosti, ki jih 
imamo vso zavarovalno dobo (spreminjanje zavarovalne vsote, skladov, mesečnih premij, 
izrednih vplačil). Dobro je proučiti posledice neplačevanja premije, možnost dviga 
odkupne vrednosti, možnost vključitve in izključitve indeksacije, dodajanja in odvzemanja 
kritij, stroške prehodov med skladi, pristopno starost in še bi lahko naštevali. Pozornost je 
treba usmeriti tudi na drobni tisk, kjer so včasih pomembne postavke. Pri naložbenem delu 
pa se je treba zavedati, da vrednostni papirji kotirajo na borzi in donosi vnaprej niso 
zajamčeni. Tečaji lahko tudi boleče padajo, zato se moramo vprašati, ali bomo varčevali 
dovolj dolgo, da prebolimo morebitno borzno krizo. Zavedati pa se je treba tudi, da je 
predčasna prekinitev zavarovanja lahko povezana z dodatnimi stroški (Mikulič, 2005, 46-
53). 
 
Preden se lotimo primerjave, moramo izpostaviti, da se na slovenskem trgu pojavljata vsaj 
dve vrsti naložbenih polic. Prva je v zavarovalnem smislu dokaj podobna bolj znanim, 
klasičnim mešanim in rentnim zavarovanjem in jo pretežno ponujajo zavarovalnice. Drugo 
polico, ki je resnično bolj podobna naložbi kot zavarovanju, pa ponujajo banke. S 
sklenitvijo prve oblike naložbene police si zagotovimo zavarovalno vsoto za primer smrti 
in varčevanja v izbranih vzajemnih skladih. Polici lahko priključimo dodatna zavarovanja, 
kot je na primer nezgodno ali zavarovanje za primer kritičnih bolezni. Primarni cilj take 
naložbene police je zavarovalno kritje ali zavarovalna vsota, ki je na naložbenih policah 
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prilagodljiva in odvisna od višine dogovorjene premije. Naložbeni ali varčevalni del je 
sekundarni cilj. Lastnost te oblike je možnost življenjskega zavarovanja skladno s 
potrebami in donosnejše varčevanje. Skoraj vse naložbene police, ki so trenutno na voljo v 
Sloveniji, lahko uvrstimo v to rubriko z izjemo Top Garanta Zavarovalnice Merkur, ki 
ponuja zajamčeno izplačilo vplačanih sredstev, možnost donosnega dolgoročnega 
varčevanja in nizko zavarovalno vsoto za primer smrti.  
To je glavna značilnost druge oblike naložbenih polic, ki jih v glavnem ponujajo banke. 
Gre za naložbene produkte, katerim je priključena simbolična zavarovalna vsota za primer 
smrti. Zavarovanje je tako zaradi regulatornih zahtev na kapitalskem trgu bolj kozmetični 
popravek naložbe. Te police so v večji meri namenjene prelivanju sredstev iz bančnih 
depozitov in vezav v alternativne naložbe. Njihova značilnost je tudi zajamčeno izplačilo 
dela sredstev ali zajamčena minimalna donosnost sredstev (Glavnik, 2005, 48-55). 
 
Naložbene police so med zavarovanci prav gotovo našle svoje mesto. Levji delež k 
popularizaciji življenjskega zavarovanja s prevzemom naložbenega tveganja so prispevali 
rastoči tečaji vrednostnih papirjev in posledično vrednosti enot premoženja vzajemnih 
skladov. Slednje je glavni nakupni ali vlagateljski signal. Namreč, s prevzemom 
naložbenega tveganja, vezanjem življenjskega zavarovanja na enote vzajemcev ob 
trenutnih tržnih razmerah, je vzbudilo apetite zavarovancev. V primerjavi s klasičnim, na z 
zakonom predpisano naložbo vezanim življenjcem, lahko zavarovanci naložbenih polic 
računajo na podvojen rezultat. To pa je vredno tveganja, seveda v razmerah rastočih 
tečajev. Nihče namreč ne mara izgubljati svojih sredstev. Izkušnje ob padajočih tečajih 
vzajemcev so okusili DZU-ji, med leti 1999 in 2001, ko točke pravzaprav niti niso padle, 
ampak tudi rasle niso. Takrat so vlagatelji že izplačevali sredstva iz vzajemcev. Nagonsko 
obnašanje zavarovancev se je izkazalo v Evropi, ko je prvotni rasti prodaje in tečajev sledil 
padec, ki traja še danes. Da ni vse zlato, kar se sveti, ponovno dokazuje pohlep ljudi in 
zavarovancev, ki so bolj kakor resničnim podatkom o gibanju vrednosti točk vzajemcev 
pripravljeni verjeti trgovcem, ki o financah nimajo veliko pojma, znajo pa slikati 
prepričljivo sliko o bodočih donosih. Problem prekinitve življenjskega zavarovanja je 
globlji kot izstop iz vzajemnega sklada, saj ni povezan le z morebitno izgubo vrednosti 
naložbe, temveč tudi s stroški zavarovanja (Glavnik, 2005, 48-55). 
 
 
3.2 Razvoj naložbenega življenjskega zavarovanja 
 
Naložbena življenjska zavarovanja v razvitih ekonomijah že več desetletij predstavljajo 
precejšen delež na tržišču življenjskih zavarovanj. Potreba oziroma zanimanje za tovrstne 
oblike življenjskih zavarovanj so se na tržiščih z razvitim trgom kapitala razvile že zelo 
zgodaj – nekje v začetku šestdesetih let. Seveda so prvi predstavili tovrstne produkte v 
ZDA in Veliki Britaniji, ki sta državi z najbolj razvitimi trgi kapitala. Tamkajšnji 
varčevalci so lahko prvi izkoristili možnosti, ki jih ponuja kombiniran produkt. Pobudniki 
tega gibanja so bili upravljavci vzajemnih skladov, ki so prvi začutili možnost, da ponudijo 
vlagateljem nadgradnjo vlaganja v vzajemne sklade. S strani upravljavcev vzajemnih 
skladov so tako bile ustanovljene prve specializirane zavarovalnice, ki so izkoristile 
praznino na trgu. Klasične zavarovalnice sprva niso posvečale velike pozornosti tovrstnim 
produktom, zato so začele zelo počasi ponujati podobne produkte. S klasičnimi zavarovanji 
so namreč dosegale zavidljive rezultate. Šele v devetdesetih letih, ko se je povpraševanje 
po  kombiniranih produktih drastično povečalo, so klasične zavarovalnice začele ponujati 
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zavarovanja z naložbenim tveganjem. Tako danes ne najdemo praktično nobene življenjske 
zavarovalnice, ki ne bi ponujala naložbenih zavarovanj. To ne velja le za najrazvitejše trge, 
temveč tudi za slovenski in ostale vzhodnoevropske trge (Benko, 2002, str.3). 
 
V zahodnoevropskih državah je bila glavna ovira pri razvoju zavarovanj predvsem lokalna 
zakonodaja. To se je spremenilo predvsem z idejo o enotnem trgu. Dodatna pospešitev pa 
je sledila tudi s padcem obrestnih mer, z rastjo cen delnic in razvojem informacijske 
tehnologije. Predvsem pa je pomembna miselnost ljudi, saj v zahodnoevropskih in 
ameriških državah zavarovanje že dolgo ne predstavlja le zavarovalnega, ampak tudi 
varčevalni produkt. Ta miselnost pa se počasi prenaša tudi na Vzhod, ker nas v to sili tudi 
spremenjena demografska situacija in s tem pogojene spremembe v socialnem in 
pokojninskem varstvu.  
 
V ZDA so pogoji za prodajo življenjskih zavarovanj najboljši, saj je trg kapitala izredno 
dobro razvit, kar pomeni, da deluje po tržnih principih (in ne insiderskih) in je visoko 
likviden. To pa predstavlja osnovne pogoje za učinkovito prodajo naložbenih zavarovanj. 
Na teh trgih sta se tudi razvili dve vrsti zavarovanj, ki sta najbolj značilni – universal life 
insurance (univerzalno življenjsko zavarovanje) in variable life insurance (variabilno 
življenjsko zavarovanje). Prvo je zelo podobno klasičnemu življenjskemu zavarovanju, pri 
katerem se za vsakega zavarovanca vodi račun, na katerega se stekajo premije in s katerega 
se poravnavajo stroški. V primerjavi s klasičnim življenjskim zavarovanjem je namreč 
mogoče oblikovati strategijo vlaganja po svoje, prav tako je mogoče za nekaj časa prekiniti 
vlaganje sredstev (v primeru nenadne brezposelnosti) in spreminjati višino premije. Do 
pojava univerzalnih življenjskih zavarovanj to namreč ni bilo mogoče. Še danes so 
klasična življenjska zavarovanja zelo togi produkti, ki ne omogočajo pretirane 
fleksibilnosti glede vplačevanja premij.  
 
Drugo omenjeno zavarovanje pa je naložbeno zavarovanje, saj je povezano z naložbenimi 
skladi. Lahko bi dejali, da se praktično ne razlikuje od zavarovanja, ki mu v angleščini 
pravimo unit-linked insurance (zavarovanje vezano na enote), le da so Američani to 
zavarovanje poimenovali po svoje. Izraz Unit-linked insurance pa se bolj uporablja v 
Evropi (Bužan, 2001, 41).  
 
 
3.3 Primerjava s klasičnim življenjskim zavarovanjem 
 
Življenjsko zavarovanje je nastalo zaradi potrebe in skrbi zaradi negotove prihodnosti. 
Nastalo je iz spoznanja posameznikove nemoči pri prenašanju negotovosti. Skupina ljudi 
po drugi strani laže prenese nenadno izgubo, nesrečo ali drugo gospodarsko škodo. 
Posameznik sam največkrat v kratkem času ne zmore nadomestiti nastale škode oziroma 
nima prihrankov za odpravo izgube. Na drugi strani skupina ljudi laže absorbira izgubo 
nekaj posameznikov, saj se škoda porazdeli po kolektivu. 
 
Socialni vidik življenjskih zavarovanj se kaže v njihovem zavarovalnem delu. Življenjska 
zavarovanja so v prvi meri namenjena izravnavi finančnih posledic prezgodnje smrti 
posameznika. Zato je nakup življenjskega zavarovanja ekonomsko upravičen, če so 
posameznikovi dohodki pomembni pri vzdrževanju drugih in poplačilu neporavnanih 
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dolgov. Iz tega lahko razberemo glavni namen življenjskih zavarovanj, ki je nadomestitev 
dohodkov izpadlih zaradi prezgodnje smrti posameznika. 
V takem primeru obstajajo štiri vrste stroškov, kot posledica prezgodnje smrti posameznika 
(Bužan, 2001, 41): 

• Izgubljena vrednost posameznikovega življenja v ekonomskem smislu, saj so 
tekoči in prihodnji prihodki izgubljeni za preminulega. Vrednost posameznikovega 
življenja lahko opredelimo kot sedanjo vrednost bodočih prihodkov posameznika. 

• Dodatni stroški se lahko pojavijo, kot posledica pogrebnih stroškov, stroškov 
zdravljenja, stroškov dedovanja, itd. 

• Zaradi trajne izgube prihodkov preminulega se morajo nekatere družine soočiti z 
nižjim življenjskim standardom. 

• Drugi neekonomski stroški, kot čustvena navezanost na preminulega in izguba 
njegove socialne vloge v družinskem življenju. 

 
Življenjsko zavarovanje spada med osebna zavarovanja in ima v razvitih državah pri 
finančnem načrtovanju posameznika in celotne družbe pomembno vlogo. Ta zavarovanja 
so v Zahodni Evropi že zdavnaj postala eden od temeljev osebne, socialne ter gospodarske 
varnosti posameznika. Življenjsko zavarovanje omogoča svojcem v primeru nezgode ali 
naravne smrti zavarovalca ohraniti ali celo izboljšati njihovo socialno in gospodarsko 
varnost ali pa je tega ob doživetju deležen zavarovanec sam.  
 
Gledano z druge strani, pa življenjsko zavarovanje vzpodbuja varčevanje posameznika. 
Veliko ljudi na ta način prihrani sredstva, ki jih drugače ne bi mogli. Gre za sistematičen 
način varčevanj, ko vsako leto nameniš določeno vsoto denarja varčevanju, z gotovostjo pa 
bodo ta sredstva na voljo na koncu zavarovalnega obdobja. Zavarovanec je udeležen tudi 
pri dobičku, pri čemer je tako varčevanje zelo varno, saj mora zavarovalnica upoštevati 
vrsto zavarovalnih predpisov, ki jih opravlja tako, da je zagotovljena varnost, donosnost in 
tržnost naložb ter ustrezna ročnost, raznovrstnost in razpršitev teh naložb (Eržen, 2002, 1-
3). 
 
Polica življenjskega zavarovanja je vrednostno zavarovanje, ki upravičencu za smrt ne 
izplača le privarčevanih sredstev, temveč zavarovalno vsoto za primer smrti. To pa 
pomeni, da je v takih primerih, ki ga prejmejo upravičenci, veliko večje kot kumulativa 
vplačanih premij. 
 
Glavni vzroki za sklenitev življenjskega zavarovanja: 

• Pokojninska varnost – človek ob upokojitvi najpogosteje zmanjša svoje trošenje, 
kot posledica manjših dohodkov iz pokojnine v primerjavi z dohodki v času 
delovnega razmerja. Tako je prisiljen zmanjšati svoj življenjski standard. Tako je 
lastna skrb že v času delovnega razmerja prava rešitev za povečanje dohodkov v 
času upokojitve. 

• Drugi najpomembnejši razlog za sklenitev življenjskega zavarovanja je ekonomska 
in socialna varnost zavarovančevih najbližjih. 

• Življenjsko zavarovanje kot oblika dolgoročnega zavarovanja nam pomaga 
prihraniti denar za večje investicije v prihodnosti. 

• Sproščena sredstva iz življenjskega zavarovanja po preteku zavarovalnega obdobja 
kot sredstva za načrtovane in predvidljive dogodke v prihodnosti (šolanje otrok, 
poroka,…). 
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• Vsesplošni cilj življenjskega zavarovanja pa je ustvarjanje gospodarske varnosti 
zavarovancev z izravnavanjem nevarnosti. 

 
Glavna razlika med življenjskim zavarovanjem in ostalimi zavarovanji je v gotovosti 
nastopa dogodka. Pri ostalih vrstah zavarovanj se dogodek lahko uresniči ali pa ne. V 
primeru življenjskega zavarovanja pa je zavarovalna vsota zagotovo izplačana, odvisno je 
le ali ob nastopu smrti ali ob doživetju poteka zavarovalne dobe.  
 
Pri sklenitvi zavarovalne pogodbe, ki zahteva soglasje obeh strani, je potrebno določiti 
vrsto dejavnikov, ki determinirajo samo zavarovanje. To so: pristopna starost, višina 
premije, doba zavarovanja, plačilni pogoji, višina dobička, možnost vključitve dedovanja, 
pravica odkupa zavarovanja, prekinitev zavarovanja, možnost vključitev nezgodnega 
zavarovanja, itd. S kombiniranjem in kvantitativnim obravnavanjem posameznih 
dejavnikov, si posameznik priredi samo življenjsko zavarovanje tako, kakor mu ustreza.  
 
 
3.4 Vrste življenjskih zavarovanj 
 
V tujini je že od sredine prejšnjega stoletja poleg klasičnih zavarovanj prisotna še množica 
zavarovanj pri katerih zavarovanec ne kupi samo zavarovanja, temveč mu priključi še del 
sredstev za naložbe, pri katerih mu zavarovalnica sicer ne jamči donosa, jih pa zato lahko 
nalaga donosneje. Njegova zavarovalna vsota ni več vnaprej strogo določena, tako kot pri 
klasičnih zavarovanjih, pač pa je spremenljiva glede na gibanje vrednosti naložb. 
Zavarovanec torej prevzame tveganje naložb. Zavarovalnica pa prevzame tveganje v višini 
zajamčene zavarovalne vsote. (Sigma No. 4, 2003) 
 
Tudi klasična zavarovanja so neke vrste življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem, s 
tem, da je to naložbeno tveganje manjše, saj zavarovalnica vnaprej zagotavlja minimalno 
donosnost, razlika do dejanske vrednosti zavarovanja pa je odvisna od uspeha naložbene 
politike zavarovalnice. Zavarovalnica prevzame mortalitetni in naložbeni riziko, in tako 
zagotavlja varnost zavarovancu. Torej višina dobička zavarovancem predstavlja tisto 
naložbeno tveganje, ki so ga sprejeli ob sklenitvi pogodbe. S prenosom naložbenega 
tveganja na zavarovanca, pa lahko zavarovalnica doseže višjo donosnost, kot pri klasičnih 
zavarovanjih. Zato takšna zavarovanja obravnavamo kot investicijsko sredstvo z dodatnimi 
elementi zavarovanja. Ker je donosnost na kosmato premijo običajno višja, kot je 
deklarirana, je zavarovalnica dolžna del nastale razlike vrniti zavarovancem v obliki 
prilivov v matematično rezervo. Pri nalaganju je zavarovalnica omejena z garancijami in 
predpisi Zakona o zavarovalništvu (2000), ki določa, kam in v kolikšnem razmerju jih 
mora nalagati, zato jih nalaga večinoma v zanesljive, nizko donosne vrednostne papirje. 
Dobiček se razdeli med zavarovance, vendar pa donosnost ni primerljiva z donosnostjo 
agresivnega nalaganja. V primeru naložbene komponente v življenjskem zavarovanju se 
zavarovalnica ukvarja le s kritjem rizikov, donosen naložbeni posel pa upravljajo banke in 
vzajemni skladi. Naložbena zavarovanja so v primerjavi s klasičnimi zavarovanji bolj 
pregledna in zavarovanci so bolje seznanjeni z naložbeno politiko, z obračunanimi stroški 
ter dejstvom, da se z delom premije dejansko plačuje tudi življenjsko zavarovanje. 
 
Na raznolikost življenjskih zavarovanj po svetu je dodatno vplivala razvitost lokalnih trgov 
vrednostih papirjev, razvitost lokalnega trga življenjskih zavarovanj ter zakonodaja, ki je 
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ponekod z davčnimi spodbudami še podprla njihov razvoj, medtem, ko ga je drugod z 
raznimi omejitvami močno zavrla. Z razvojem tehnologije so se pojavila kompleksnejša 
zavarovanja, ki potrebujejo podporo računalniške tehnologije. Začetki razvoja naložbenih 
zavarovanj so bili omejeni na enostavne produkte, danes pa so na trgu kompleksna 
naložbena zavarovanja, ki zavzemajo področje pokojninskih zavarovanj. Najnovejša 
naložbena zavarovanja so zanimiva predvsem za tiste zavarovance, ki želijo prilagajati 
stopnjo agresivnosti naložbe in zahtevajo obstoj različnih modifikacij znotraj 
zavarovalnega obdobja, kar daje visoko stopnjo fleksibilnosti. Za dosego višjih donosov je 
potreben razvit delniški trg, ki omogoča bolj raznoliko naložbeno politiko in davčno 
zakonodajo, ki dodatno ne obremenjuje dobičkov naložbenega dela zavarovanja. 
(Bancassurance in practise, 2001). 
 
Produkte življenjskih zavarovanj lahko delimo v dve različni skupini in sicer, na 
tradicionalna in inovativna življenjska zavarovanja (Term Life America Insurance, 2005): 

• Klasično oziroma tradicionalno življenjsko zavarovanje za primer smrti (angl. 
Whole life), kjer se premije plačujejo vse življenje. Ob smrti upravičenci dobijo 
izplačano zavarovalno premijo. Obstajata dve različici navadnega življenjskega 
zavarovanja in sicer navadno življenjsko zavarovanje za vse življenje (angl. Whole 
life ali straight life ali ordinary life, whole life ali continuos premium whole life) in 
navadno življenjsko zavarovanje za določen čas (angl. Limited payment whole life 
insurance). Razlika med tema dvema zavarovanjema je v vplačani premiji. V 
premiji življenjskega zavarovanja za določen čas je večji poudarek na varčevalni 
komponenti. V primeru, da zavarovanec ne premine ob koncu zavarovalnega 
obdobja, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto. V primeru prenehanja 
plačevanja premij ima zavarovanec pravico prekiniti zavarovalno pogodbo in dobiti 
povračilo vplačanih premij. Vsota povračila je odvisna od časovne oddaljenost 
prekinitve pogodbe znotraj zavarovalnega obdobja. V primeru dolgov, na podlagi 
najetih posojil, se v primeru smrti izplačana zavarovalna vsota zmanjša za te 
dolgove. Pri nekaterih navadnih življenjskih zavarovanjih (angl. Participating 
whole life insurance) je zavarovanec udeležen tudi pri dobičku iz poslovanja 
(dividende). Participativna navadna življenjska zavarovanja zahtevajo višje 
premije. Izplačane dividende lahko zmanjšujejo število vplačanih premij, 
omogočijo vključitve dodatnih zavarovanj v osnovno zavarovanje, povečujejo 
prihodke iz naslova obresti in se lahko izplačajo v denarju. 

• Ena prvih inovacij navadnega življenjskega zavarovanja je bilo prilagodljivo 
življenjsko zavarovanje (angl. Adjustable life insurance). Inovacija je v prilagoditvi 
trajanja zavarovanja in s tem spremembi v višini premije in zavarovalne vsote. 

• Pogost produkt, najpogostejši na slovenskih tleh, je kombinacija življenjskega 
zavarovanja za vse življenje in za določen čas pod imenom mešano življenjsko 
zavarovanje. Pogosta nadgradnja življenjskih zavarovanj je nezgodno življenjsko 
zavarovanje. 

• Pri rentnem zavarovanju plačuje zavarovanec premijo skozi zavarovalno obdobje, 
po poteku plačevanja pa prejema rento za določen čas ali pa do konca svojega 
življenja. V primeru, če rentni upravičenec prejema rento manj kot deset let, je do 
nje po njegovi smrti, do izteka desetletnega obdobja izplačevanja, upravičena 
oseba, ki je navedena na polici oziroma dediči. Med plačevanjem premij je 
zavarovanec zavarovan za primer smrti. 
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• Za življenjsko zavarovanje s spremenljivim donosom (angl. Variable capital life ali 
variable life ali unit-linked) je značilno, da se zavarovalna vsota oziroma vrednost 
ob prekinitvi zavarovalne pogodbe spreminja glede na donose naložb na posebnem 
računu. Stopnja dobička se razlikuje od tiste, ki jo doseže zavarovalnica kot celota. 
Stranka ima možnost izbire stopnje agresivnosti nalaganja premije. Zavarovalna 
vsota ob doživetju ali smrti ni fiksna, ker je odvisna od donosnosti naložb, ki je 
lahko tudi negativna. V primeru, da želi zavarovanec fiksno velikost zavarovalne 
vsote, se premija poveča. Takšna naložbena zavarovanja, torej s fiksno zavarovalno 
vsoto za primer smrti, so v Sloveniji najpogostejša. 

• Univerzalno življenjsko zavarovanje za vse življenje kot kombinacija terminskega 
življenjskega zavarovanja in varčevanja. Varčevalni del je pri tej različici v obliki 
naložb v samo zavarovalnico. Zagotovljena je obrestna mera, ki se jo predpiše 
vnaprej, dodatna obrestna mera pa odraža gibanje državnih vrednostnih papirjev in 
jo je treba izračunati, ali pa jo določi zavarovalnica. Imetnik police lahko prekine 
plačevanje premije, ne da bi izgubil kritje rizika, če je le vrednost izplačila ob 
morebitni odpovedi enaka ali večja od nič. Na hranilnem računu se zavarovancu 
zbirajo obrestni prihodki, ki jih lahko dvigne, zviša zavarovalno vsoto ali pa 
zmanjša velikost premije. 

• Eno od zadnjih inovacij življenjskih naložbenih zavarovanj je univerzalno 
življenjsko zavarovanje s spremenljivim donosom (angl. Variable universal life, 
universal life 2, flexible unit-linked). Premije so popolnoma prilagodljive, 
zavarovalna vsota in vrednost izplačila ob odpovedi pa se spreminja glede na 
spremembe tržne vrednosti vrednostnih papirjev ali indeksov. 
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4 ANALIZA NALOŽBENIH ŽIVLJENSKIH ZAVAROVANJ NA 
SLOVENSKEM FINANČNEM TRGU 
 
4.1 Adriatic 
 
VitaFond - Življenjsko zavarovanje z naložbami v vzajemne sklade zagotavlja varnost, 
možnost višje donosnosti in izjemno prilagodljivost potrebam in zmožnostim. Z naložbami 
v vzajemne sklade omogoča vstop v naložbeno politiko svojega premoženja.  
 
Zavaruje se lahko zdrava oseba od dopolnjenega 14. leta do dopolnjenega 65. leta 
starosti, za tako zavarovalno dobo, da ob izteku zavarovanja ni starejša od 75 let. 
Zavarovanje se lahko sklene za poljubno obdobje v intervalu od 5 do 30 let. 
 
Življenjsko zavarovanje z naložbami v vzajemne sklade združuje življenjsko zavarovanje z 
varčevanjem sredstev v vzajemnih skladih. Obsega torej dve funkciji: zavarovalno in 
varčevalno. Zavarovalni del vključuje življenjsko zavarovanje za primer smrti, varčevalni 
del premije pa se vse do konca zavarovanja plemeniti v enem ali več vzajemnih skladih in 
ob koncu zavarovalne dobe izplača v višini vrednosti premoženja v skladih.  
Življenjsko zavarovanje z naložbami v vzajemne sklade zavarovancu omogoči, da aktivno 
vstopi v naložbeno politiko svojega premoženja. Zavarovanec lahko po lastni presoji 
odloča v katere sklade želi vlagati svoja sredstva (Adriatic Zavarovalnica, 2005). 
 
Lastnosti vzajemnih skladov, med katerimi lahko izbiramo pri VitaFond Adriatic 
zavarovanju: 
 
Tabela 1: Razdelitev investicijskih skladov 
 struktura 

naložb naložbeno tveganje 
povprečni 

letni donos v zadnjih 5 
letih 

Galileo  delnice in obveznice srednje 26,09% 
Rastko  delnice višje 25,29% 
KD Bond  obveznice nižje 15,03% 
Pika  obveznice in  delnice nižje 16,82% 
Živa  delnice  višje 20,70% 
MP-Global.SI  tuje delnice višje - 
KD Prvi izbor  delniški skladi višje - 
KD MM  denarni trg nižje - 
Vir: Adriatic Zavarovalnica, 2005 
 
K življenjskemu zavarovanju z naložbami v vzajemne sklade lahko dodamo tudi dodatno 
nezgodno zavarovanje. 
Premijo lahko stranka poljubno izbere glede na svoje potrebe in možnosti. Na višino 
premije vpliva starost in spol zavarovanca, višina izbrane zavarovalne vsote in doba 
trajanja zavarovanja. Minimalna mesečna premija je 30 EUR. Naslednja tabela prikazuje 
vplačane premije, vrednost police (izplačilo v primeru smrti) in odkupno vrednost. 
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Tabela 2: Informativni primer izračuna 
Leto Skupna plačana 

premija 
Vrednost police Odkupna vrednost 

1 867,74 10.000 859,06 
2 2.558,3 10.000 2.532,71 
3 4.468,1 10.000 4.423,42 
4 6.546,25 10.000 6.480,79 
5 8.806 10.000 8.720,51 
6 11.271,37 11.271,37 11.158,66 
7 13.946,94 13.946,94 13.807,47 
8 16.852,82 16.852,82 16.684,29 
9 20.008,84 20.008,84 19.808,75 
10 23.436,56 23.436,56 23.202,19 
11 27.159,33 27.159,33 26.887,74 
12 31.202,57 31.202,57 30.890,55 
13 35.593,86 35.593,86 35.237,92 
14 40.363,17 40.363,17 39.959,54 
15 45.543,03 45.543,03 45.543,03 

Vir: Adriatic Zavarovalnica, 2005 
 
Zavarovalnica izplača zavarovancu ob doživetju vrednost premoženja v vzajemnih skladih, 
v primeru smrti pa zavarovalno vsoto za smrt oziroma vrednost premoženja, če je ta višja 
od zavarovalne vsote. V kolikor ima zavarovanec sklenjeno tudi dodatno nezgodno 
zavarovanje, zavarovalnica ob nezgodni smrti izplača še zavarovalno vsoto za nezgodno 
smrt.  
 
Zavarovalnica Adriatic ponuja različno zavarovanje oziroma zavarovalne vsote in 
posledično tudi izplačila glede na to, če je zavarovalec pred sklenitvijo življenjskega 
naložbenega zavarovanja opravil zdravniški pregled ali ne.  
 
V primeru, da je zavarovanje sklenjeno brez zdravniškega pregleda zagotavlja upravičencu 
naslednja izplačila:  
 

• 50% zavarovalne vsote za smrt oziroma vrednost premoženja v kolikor je ta višja 
takoj po smrti zavarovane osebe, če le-ta  umre v prvih 6 (šestih) mesecih od 
začetka zavarovanja,  

• zavarovalno vsoto za smrt oziroma vrednost premoženja, v kolikor je ta višja takoj 
po smrti zavarovane osebe, če le-ta umre po 6 (šestih) mesecih od začetka 
zavarovanja,  

• zavarovalno vsoto za smrt oziroma vrednost premoženja v kolikor je ta višja takoj 
po smrti zavarovane osebe, če le-ta umre v prvih 6 (šestih) mesecih zaradi nezgode, 
kot je določena v Dodatnih pogojih za nezgodno zavarovanje k življenjskemu 
zavarovanju, v nosečnosti ali pri porodu,  

• vrednost premoženja ob izteku zavarovalne dobe (ob doživetju), če zavarovana 
oseba doživi dogovorjeno zavarovalno dobo.  
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Zavarovanje, sklenjeno z zdravniškim pregledom, zagotavlja upravičencu naslednji 
izplačili:  
 

• zavarovalno vsoto za smrt oziroma vrednost premoženja, v kolikor je ta višja takoj 
po smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja in  

• vrednost premoženja ob izteku zavarovalne dobe (ob doživetju), če zavarovana 
oseba doživi dogovorjeno zavarovalno dobo.  

 
Zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za smrt tudi takrat, kadar zavarovana oseba umre 
v prvih 6 (šestih) mesecih trajanja zavarovanja, ki je bilo sklenjeno v treh mesecih po 
izteku predhodnega življenjskega zavarovanja pri Adriatic zavarovalni družbi d.d..  
Ne glede na način izplačila zavarovalne vsote za smrt oziroma vrednosti premoženja, 
določen v prejšnjih točkah, se lahko upravičenec v soglasju z zavarovalnico odloči za 
izplačilo dospele zavarovalne vsote za smrt oziroma vrednosti premoženja po načelih 
rentnega zavarovanja, veljavnega na dan vložitve zahteve (Adriatic Zavarovalnica, 2005). 
 
VitaFond Adriatic je praviloma dolgoročno zavarovanje (zavarovalna doba 10 let in več). 
Vsa dolgoročna zavarovanja so oproščena plačila 6,5% davka od prometa zavarovalnih 
poslov.  
Možne spremembe in posebnosti na polici: 

• dodatna vplačila enkratnih zneskov premije,  
• povišanje dogovorjene premije,  
• znižanje dogovorjene premije,  
• zamenjava vzajemnih skladov,  
• sprememba razmerja razdelitve premije,  
• indeksacija,  
• znižanje zavarovalne vsote za smrt,  
• povišanje zavarovalne vsote za smrt,  
• podaljšanje zavarovanja,  
• odkup,  
• predujem,  
• zavarovanje se lahko spremeni v mešano življenjsko zavarovanje.  

 
 
4.2 Generali 
 
Zavarovalnica Generali ponuja na trgu naložbenih zavarovanj Eurofond. Le to zavarovanje 
ponuja varčevanje v tujih skladih, ki jih upravlja skupina 3 Banken Gruppe. Tako je moč 
izbrati med dvema delniškima, mešanim, obvezniškim skladom in skladom, ki ohranja 
vrednost premoženja, kar je novost na slovenskem trgu. V letu 2004 je revija Kapital 
meseca maja za najboljše zavarovanje na slovenskem trgu izbrala Eurofond zavarovalnice 
Generali d.d..  
 
Skladi v katere je mogoče vlagati pri naložbenem zavarovanju Eurofond so: 

• 3 Banken Global Stock-Mix 
• 3 Banken Vermögens-Mix 
• 3 Banken Corporate-Mix   
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• 3 Banken Versicherungfonds I 
• Generali EURO Stock-Selection T. 

  
Vlagatelji se lahko odločijo za različne načine vplačevanja premije. Le-to lahko vplačujejo 
mesečno, četrtletno, polletno ali letno. Zavarovalnica prav tako omogoča enkratno vplačilo 
premije ob sklenitvi zavarovanja in izredna plačila, ob rednih obrokih. Sredstva 
varčevalcev oziroma zavarovancev se investirajo v zgoraj omenjene vzajemne sklade, ki so 
različno tvegani in zato različno potencialno donosni (delniški, obvezniški, mešani in sklad 
ohranjanja vrednosti). Zavarovanci se lahko odločijo za vplačevalno dobo, ki je med 10. in 
20. leti, medtem ko je zavarovalna doba neomejena oziroma doživljenjska. Zavarovalnica 
jamči zavarovancu v času zavarovanja dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti, 
vendar do dopolnjene starosti 70 let najmanj za 2.500 EUR nad vrednostjo 
zavarovalčevega premoženja (tudi pri enkratni premiji). Ko zavarovanec dopolni 70 let 
starosti, se višina zavarovalne vsote samodejno zniža na odkupno vrednost. 
Zavarovalnica omogoča tudi prekinitev in možnost odkupa zavarovalne police. Če se 
zavarovanec odloči za prekinitev, lahko prekine zavarovanje kadarkoli. V kolikor pa se 
odloči za odkup zavarovanja lahko to stori po vplačanih dveh letnih premijah (ob 
obročnem vplačevanju). Ob tem se zavarovancu izplača odkupna vrednost, ki je enaka 
vrednosti njegovega premoženja, zmanjšani za izstopne stroške. Pri enkratnem vplačilu 
premije, pa je možno izplačilo odkupne vrednosti že po enem letu. Kot druge 
zavarovalnice, tudi Generali omogoča prestope med vzajemnimi skladi, ki so priključeni 
zavarovanju. Zavarovanec lahko tudi spreminja višino premije, višino zavarovalne vsote za 
primer smrti ter indeksacijo (pomeni, da se premija usklajuje z rastjo življenjskih stroškov 
oziroma inflacijo, kar pomeni, da realno ostaja vrednost enaka).  
 
Stroški zavarovanja so naslednji: 

• Vstopni stroški: obračunajo se od vplačane premije 
• Upravljalski stroški: mesečno se obračunavajo od vrednosti premoženja na 

osebnem računu zavarovalca.  
• Izstopni stroški: v primeru prekinitve zavarovanja se obračunajo od vrednosti 

premoženja na osebnem računu zavarovanca. 
 
V nadaljevanju bom na kratko predstavil vzajemne sklade, ki so priključeni naložbeni 
polici Eurofond, ker so ti skladi v slovenskem prostoru slabše znani, prav tako pa nimajo 
licence Agencije za trg vrednostnih papirjev RS za direktno trženje. Kot sem že omenil, so 
določeni upravljalci izkoristili luknjo v zakonodaji in skozi naložbena življenjska 
zavarovanja ponujajo vzajemne sklade, ki nimajo licence ATVP, saj je ne potrebujejo. 
Tako je tudi v tem primeru. 
 
3 Banken Global Stock-Mix 
 
Značilnost sklada 
3 Banken Global Stock-Mix je mednarodni delniški sklad. Upravitelj sklada - Deutsche 
Asset Management - aktivno izbira delnice, katere kupuje. 40 do 50 izbranih delnic je 
izbranih na osnovi analize, ki je izvedena na licu mesta po jasno strukturiranem 
naložbenem procesu, kar upravitelju omogoča njegova matična firma - Deutsche Bank, ki 
je prisotna po vsem svetu. Veliki koncerni, ki so dejavni po celem svetu so bolj obteženi, 
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pri čemer je možna podrejena primes srednjih podjetij (3 Banken-Generali Investment-
Gesellschaft m.b.H., 2005). 
 
 
Slika 3: Struktura naložb sklada 
 

    
Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., 2005 
 
 
Tabela 3: Podatki o skladu na dan 30.09.2005 

3 Banken Global Stock-Mix 
Vrednost enote premoženja  13,35 EUR 
Premoženje sklada v mio. 215,39 EUR 
Pripis donosov 15.12. 
ID-številka AT0000950449 
Ustanovitev sklada 23.11.1994 
Obračunsko leto 15.10. - 14.10. 
Depozitarna banka Oberbank 
Upravljavec  
(od 01.04.2002) 

Deutsche Asset-Management, Frankfurt 

Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., 2005 
  
 
Slika 4: Kronološki razvoj sklada 
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Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 2005 

3 Banken Vermögens-Mix  
 
Značilnost sklada 
3 Banken Vermogens-Mix je koncipiran kot mešani mednarodni investicijski sklad. 
Naložbe so plasirane v delnice prvovrstne bonitete in likvidnosti. Delež delnic znaša med 
20% in 35%. Upravitelj sklada redno preverja portfelj, z namenom izrabiti najboljše 
naložbene možnosti v delnice in obveznice po celem svetu. Z aktivnim prerazporejanjem 
skrbi za čim večji donos sklada. Obvezniški del je naložen pretežno v Evro območju. Na 
splošno težijo k nakupu papirjev s prvovrstno boniteto in likvidnostjo. (3 Banken-Generali 
Investment-Gesellschaft m.b.H., 2005) 
 
Tabela 4: Podatki o skladu na dan 30.09.2005  

3 Banken Vermögens-Mix 
Vrednost enote sklada 87,78 EUR 
Premoženje sklada v mio. 82,95 EUR 
Pripis donosov 1.12. 
ID-številka AT0000986351 
Ustanovitev sklada 01.07.1996 
Obračunsko leto 16.09. – 15.09. 
Depozitarna banka BTV 
Upravljavec 3 Banken-Generali 
 Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., 2005 
 
 
Slika 5: Struktura delniških naložb sklada 
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Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., 2005 
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Slika 6: Razpršenost premoženja 

   
Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., 2005 
 
 
Slika 7: Kronološki razvoj sklada 

   
  
Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 30.09.2005,  
 
 
3 Banken Corporate Bond-Mix 
  
Značilnost sklada 
3Banken Corporate Bond-Mix nalaga v obveznice izbranih mednarodnih podjetij. Poseben 
poudarek je na kvaliteti izdajateljev le-teh. Ta kriterij se določa na osnovi natančnih analiz 
podjetij s strani JP Morgan Fleming. Te obveznice omogočajo v primerjavi z državnimi 
obveznicami atraktivne dodatne donose. Pred tečajnim tveganjem se lahko v celoti 
zavaruje. Posebna pozornost velja široki razpršitvi kot teži posameznih izdajateljev in 
panog z namenom zmanjšanja vpliva nihanj tečajev posameznih obveznic kot rizika 
sektorjev pod pritiskom. T.i. High Yield področje (podjetja z ratingom pod BBB) je 
omejeno z maksimalno 15% premoženja sklada. (3 Banken-Generali Investment-
Gesellschaft m.b.H., 2005) 
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Tabela 5: Podatki o skladu na dan 30.09.2005  
3 Banken Corporate Bond-Mix 

Vrednost enote premoženja  81,50 EUR 
Premoženje sklada v mio. 60,26 EUR 
Pripis donosov 01.04. 
ID-številka AT0000822424 
Ustanovitev sklada 15.03.1999 
Obračunsko leto 01.02. - 31.01. 
Depozitarna banka BKS 
Upravljavec JP- Morgan Fleming Frankfurt/London 
 Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., 2005 
 
Slika 8: Struktura panožnih naložb sklada 

     
Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., 2005 
 
 
 
Slika 9: Kronološki razvoj sklada 

   
Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 30.09.2005 
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3 Banken Wertsicherungsfonds I 
  
Značilnost sklada 
Mednarodni mešani sklad s popolnoma inovativnim načinom upravljanja. Sklad investira v 
obveznice in delnice Evropske Monetarne Unije. Poleg dela premoženja investiranega v 
mednarodne obveznice postane vlagatelj tudi solastnik podjetij kot Allianz, 
DaimlerChrysler, Deutsche Bank, L'Oreal, Danone, Philips, Alcatel, BASF in drugih. 
Odločilno pa je: Upravljavec Union Investment upravlja sklad tako, da aktivno ohranja 
premoženje vlagateljev. Delež delnic v skladu se zato aktivno spreminja. Pri padajočih 
delniških trgih se delež delnic močno zniža, pri rastočih pa zopet poveča. Z aktivnim 
upravljanjem premoženja vlagatelj v vseh primerih dosega dobre donose (3 Banken-
Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., 2005). 
  
Prednosti sklada  
Upravljavec ohranja premoženje tako, da vrednost enote premoženja (VEP) na koncu leta 
ne more biti nižja od 95 % VEPa na začetku leta,v primeru, da vrednost sklada med letom 
zraste za 5 %, se meja dodatno poveča za 2,5 %. Soudeležba pri kapitalskih dobičkih v 
času rastočih delniških trgov ter hkrati omejena izguba premoženja  
  
Tabela 6: Podatki o skladu na dan 30.09.2005  

3Banken Wertsicherungsfonds I 
Vrednost enote premoženja  107,89 EUR 
Premoženje sklada v mio. 75,74 EUR 
Pripis donosov 01.04. 
ID-številka AT0000633177 
Ustanovitev sklada 02.01.2004 
Obračunsko leto 01.01. - 31.12. 
Depozitarna banka BKS 
Upravljavec Union Investment/Frankfurt 
 Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., 2005 
 
  
Slika 10: Struktura naložb sklada 

    
Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., 2005 
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Slika 10: Kronološki razvoj sklada 

   
Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 30.09.2005,  
  
 
Generali EURO Stock-Selection T 
  
Značilnost sklada 
Delniški sklad, ki nalaga premoženje predvsem v Blue Chip podjetja, s sedežem v članicah 
Evropske Monetarne Unije, pa tudi v srednja in manjša podjetja v primeru pričakovanih 
pozitivnih donosov. Upravljavec ComInvest preko svojih pisarn po vsej Evropi neposredno 
izbira najboljša Evropska podjetja, tako da sklad z aktivno naložbeno politiko sodeluje pri 
večanju vrednosti evropskih podjetij (3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., 
2005). 
 
Tabela 7: Podatki o skladu na dan 30.09.2005 

Generali EURO Stock-Selection T 
Vrednost enote premoženja 10,90 EUR 
Premoženje sklada v mio. 57,64 EUR 
Pripis donosov 15.03. 
ID-številka AT0000810536 
Ustanovitev sklada 04.01.1999 
Obračunsko leto 01.01. - 31.12. 
Depozitarna banka BKS 
Upravljavec COMINVEST-Asset Management GmbH Frankfurt 
Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., 2005 
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Slika 11: Struktura naložb sklada 

     
Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., 2005 
  
Slika 12: Kronološki razvoj sklada 

   
Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 30.09.2005  
 
 
4.3 Slovenica 

4.3.1 Fondpolica 
 
Zavarovalnica Slovenica ponuja dve naložbeni polici, ki se razlikujeta predvsem po tem, 
da Fondgarant ponuja garantirano minimalno izplačilo, izplačilo pri Fondpolici pa je 
povsem odvisno od vrednosti sredstev vloženih v vzajemne sklade.  
 
Kot je običajno za naložbene police tudi Fondpolica ponuja varčevanje v vzajemnih 
skladih. Pri Fondpolici je možno izbirati med skladi družbe za upravljanje KD. Ti skladi so 
KD Bond, KD Galileo, KD Rastko in KD Prvi Izbor. Pred kratkim so pri zavarovalnici 
dodali še sklade, ki v Sloveniji nimajo dovoljenja za trženje, ki ga izda ATVP. To so 
skladi, ki vlagajo v Vzhodno Evropo in so tudi registrirani izven Slovenije. To so skladi 
KD Maximus, KD Pelikan in KD Victoria. Kombiniramo lahko med štirimi skladi. V 
nadaljevanju bom predstavil nekaj primerov izračunov in nekaj lastnosti skladov, ki v 
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Sloveniji niso registrirani in so zato nekoliko manj znani. Najprej pa bom naštel nekaj 
lastnosti naložbene police Fondpolica (Slovenica Življenje, 2005). 
 
Fondpolica ima naslednje lastnosti: 

• Starost zavarovanca mora biti ob sklenitvi med 14 in 65 let 
• Trajanje zavarovanja je med 10 in 30 let 
• Minimalna mesečna premija znaša 25 EUR 
• Možnost ohranjanja realne vrednosti z indeksacijo 
• Najnižja zavarovalna vsota znaša 3.600 EUR 
• Nalagamo lahko v štiri sklade naenkrat, na izbiro imamo 7 skladov 
• Izplačilo ob doživetju je enako vrednosti privarčevanih sredstev, pri naravni smrti 

je enaka zavarovalni vsoti oz. privarčevanim sredstvom, v kolikor je le ta vsota 
višja, ob nezgodni smrti pa je izplačilo zavarovalna vsota ali privarčevana sredstva, 
povečana za zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti. 

 
 
Primer:  
Moški, star 30 let, se zavaruje za 25 let in mesečno plačuje 100 EUR.  
Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti znaša 30.000 EUR. Vrednost premoženja ob 
izteku zavarovanja bi ob predvidenem 20,30% povprečnem letnem donosu znašala 400.389 
EUR. 
  
Slika 12: Predviden donos pri 13% letni donosnosti 

Vir: Finančna točka, 2005 
 
Graf prikazuje višino zavarovalne police in privarčevanih sredstev ob predvidenem 
20,30% letnem donosu vzajemnih skladov. Na grafu je upoštevana 20,3% letna donosnost, 
ker je bila tolikšna povprečna donosnost sredstev v zadnjih štirih letih. 
 
Kot sem že zapisal, bom predstavil tri sklade, ki so v Sloveniji manj znani, saj se jih 
uradno ne sme tržiti. 
 
KD VICTORIA je največji hrvaški delniški vzajemni sklad, ki je že tretjič zapored prejel 
prestižno priznanje »Zlatni udjel« kot najboljši vzajemni sklad na Hrvaškem v letu 2004 
(43,21% donos). Vzajemni sklad KD Victoria lahko do 100% sredstev vlaga v delnice 
podjetij, v podjetniške obveznice do 70 % sredstev, do 20% sredstev pa lahko investira v 
obveznice, blagajniške zapise, depozite. V portfelju sklada se nahajajo vrednostni papirji 
največjih in najuspešnejših hrvaških podjetji: Podravka, Končar, Adris groupa, Chromos, 
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Ericsson Nikola Tesla itd. Investitorji v sklad pa so pretežno fizične osebe. Hrvaški trg je 
trenutno eden izmed najobetavnejših trgov na področju bivše Jugoslavije. 
 
Slika 13: Kronološki razvoj sklada 

 
Vir: Slovenica Življenje, 2005 
 
KD PELIKAN je bil v obdobju od 01.01. do 30.9.2005 s 23,76% donosnostjo 
najdonosnejši med uravnoteženimi vzajemnimi skladi v Bolgariji. KD Pelikan je 
uravnotežen sklad, kar pomeni, da do 50 % sredstev lahko investira v vrednostne papirje, 
ki kotirajo na organiziranem borznem trgu v Bolgariji ali na drugih svetovnih razvitih 
trgih, do 70 % pa lahko investira v vrednostne papirje, za katere jamči država. Bolgarija je 
med najdonosnejšimi trgi Vzhodne Evrope v zadnjem letu. 

 
Slika 14: Kronološki razvoj sklada 

 

Vir: Slovenica Življenje, 2005 

KD MAXIMUS je delniški vzajemni sklad, ki je bil proglašen za sklad z najvišjim 
donosom v Romuniji (12.5.2005). Vlagatelji v sklad KD Maximus so povečali vrednost 
svojega premoženja v obdobju od ustanovitve 15.7.2004 do 12.10.2005 za 30,96 %. V 
avgustu 2005 je imel največ neto vplačil med vsemi romunskimi vzajemnimi skladi, 
njegova sredstva pa so se do sredine septembra povzpela na 2,3 mio EUR. Struktura naložb 
pa je približno takšna:  

• Delnice  19% 
• Bančni depoziti 64%  
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• Državne obveznice 17% 
 

Slika 15: Kronološki razvoj sklada 

 
Vir: Slovenica Življenje, 2005 

 

4.3.2 Fondgarant 
 
Po predstavitvi Fondpolice, so v zavarovalnici Slovenica Življenje predstavili življenjsko 
zavarovanje, vezano na vzajemne sklade KD, z garancijo, ki se imenuje Fondgarant. 
Fondgarant je prva oblika življenjskega zavarovanja, vezanega na vzajemne sklade, ki 
jamči izplačilo najmanj v višini izbrane zavarovalne vsote tudi ob izteku zavarovanja.  
Fondgarant je namenjen zavarovancem, ki zahtevajo varnost - zajamčeni del zavarovanja, 
želijo pa doseči tudi višji donos - naložbeni del zavarovanja.  
 
Zavarovalna polica Fondgarant ponuja običajne prednosti pred običajnim življenjskim 
zavarovanjem, kot so potencialno večji donosi, individualna izbira naložbene strategije ipd. 
Vendar pa Fondgarant nudi še več. Ponuja namreč garancijo za izplačilo zavarovalne vsote 
ob izteku zavarovalne dobe, torej ob doživetju, ne glede na to, če tečaji v vzajemnih 
skladih padejo. V primeru porasta tečajev, pa dobi zavarovanec izplačano zavarovalno 
vsoto in donos, ki ga je ustvaril z vlaganjem v vzajemne sklade. Seveda je izbira sklada 
popolnoma v rokah zavarovancev. Izbirajo lahko med skladoma KD Galileo in KD Rastko, 
nalagajo pa lahko v en sklad ali oba.  
 
Fondgarant je zelo prilagodljivo zavarovanje, saj tekom zavarovanja omogoča zamenjavo 
izbranega vzajemnega sklada, spreminjanje zajamčene zavarovalne vsote, prav tako 
omogoča delno izplačilo sredstev pred potekom zavarovalne dobe. Možnost 
preoblikovanja police Fondgarant v polico Fondpolica in v klasično življenjsko 
zavarovanje pa je posebnost te naložbene police (Slovenica Življenje, 2005). 
  
Po končani dobi možnost izplačila štipendije ali rente. 
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Primeri: 
 
Moški star 30 let, se zavaruje za 25 let in mesečno plačuje 100 EUR.  
1. Želi visoko socialno varnost, zato se je odločil za višjo zajamčeno zavarovalno vsoto za 
primer doživetja in smrti v višini 18.000 EUR.  
 
Slika 16: Predvideno gibanje vloženih sredstev ob 13% letni donosnosti 

 
Vir: Slovenica Življenje, 2005 
 
Vrednost premoženja ob izteku zavarovanja bo ob predvidenem letnem donosu znašala 
80.998 EUR.  
 
2. Ima družino in želi doseči še višjo socialno varnost, zato je zavarovalno vsoto za primer 
smrti podvojil.  
 
Slika 17: Predvideno gibanje vloženih sredstev ob 13% letni donosnosti 

 
Vir: Slovenica Življenje, 2005 
 
V primeru njegove smrti, bi bila upravičencem izplačana dvojna zajamčena zavarovalna 
vsota v višini 36.000 EUR; ob doživetju mu bo izplačana zajamčena zavarovalna vsota 
najmanj v višini 18.000 EUR. Vrednost premoženja ob izteku zavarovanja bo ob 
predvidenem letnem donosu znašala 70.597 EUR. Ta se lahko izplača ob enkratnem 
znesku, v obliki doživljenjske mesečne rente ali mesečne štipendije za otroka.  
 
3. Želi višji donos, zato se je odločil za nižjo zajamčeno zavarovalno vsoto za primer 
doživetja in smrti v višini 15.000 EUR. Večji del premije bo naložen v vzajemne sklade, 
kar prinaša višji donos.  
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Slika 18: Predvideno gibanje vloženih sredstev ob 13% letni donosnosti 

 
Vir: Slovenica Življenje, 2005 
 
Vrednost premoženja ob izteku zavarovanja bo ob predvidenem letnem donosu znašala 
90.512 EUR.  
 
Grafi prikazujejo višino zavarovalne vsote in privarčevanih sredstev ob predvidenem 13% 
letnem donosu vzajemnih skladov.  
 
 
4.4 Tilia 
 
Tilia je življenjsko zavarovanje vezano na investicijske sklade. Posebnost zavarovanja je 
ta, da omogoča investicijsko varčevanje v domačih in tujih vzajemnih skladih. To je oblika 
življenjskega zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje za 
izplačilo ob poteku zavarovanja. Takšne oblike zavarovanj so se v svetu izkazale za veliko 
bolj donosne od drugih klasičnih oblik življenjskih zavarovanj. Zavarujejo se lahko zdrave 
osebe od 14. leta do 65. leta starosti. Pri tem mora biti potek zavarovanja najkasneje pri 75. 
letu starosti. Zavarovanje je možno skleniti za dobo od 5 do 40 let. 
 
Zavarovalno premijo lahko zavarovanec plačuje z enkratno premijo za celotno zavarovanje 
ali obročnim plačevanjem premije, letno (0 % doplačila), polletno (1 % doplačilo), 
četrtletno (3 % doplačilo), mesečno (5 % doplačilo).  
Pri zavarovanjih z dogovorjenim obročnim plačevanjem premije, z zavarovalno dobo 15 
let ali manj, je zavarovanec dolžan plačevati dogovorjeno premijo redno vsaj prvi 2 leti. Po 
tem času je plačevanje premije neobvezno. Pri zavarovanjih z dogovorjenim obročnim 
plačevanjem premije, z zavarovalno dobo nad 15 let, je zavarovanec dolžan plačevati 
dogovorjeno premijo redno vsaj prva 3 leta. Po tem času je plačevanje premije neobvezno. 
Zavarovanec lahko kadarkoli vplača poljuben dodaten znesek.  
 
Če zavarovanec umre v času trajanja zavarovanja, zavarovalnica upravičencu izplača 
zavarovalno vsoto za primer smrti oziroma vrednost premoženja, v kolikor je ta višja od 
zavarovalne vsote. Ob poteku zavarovanja dobi upravičenec vrednost premoženja. 
Dodatni možnosti sta lahko tudi sprememba razdelitve premije in zamenjava skladov, kjer 
zavarovanec zahteva prenos vezave že obstoječe vrednosti premoženja iz enega sklada na 
drugega. Zahteva pa tudi novo prerazporeditev bodočih vplačil, izplačilo predujma, če so 
bile plačane vsaj 3 letne premije, priključitev ostalih življenjskih produktov, življenjsko 
zavarovanje za primer smrti in hujše bolezni,  življenjsko zavarovanje za primer smrti z 
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določeno zavarovalno dobo,  vseživljenjsko zavarovanje za primer smrti, življenjsko 
zavarovanje s časovno dogovorjenim rokom izplačila , življenjsko zavarovanje za 
doživetje.  Možna pa je tudi priključitev dodatnega nezgodnega zavarovanja.  
Privarčevani kapital, ki ga sestavljata zavarovalna vsota in pripisan dobiček, po poteku 
zavarovanja lahko zavarovanec dvigne v enkratnem znesku ali pa se odloči za eno izmed 
oblik rentnih izplačil (rentna zavarovanja). 
Vrednost zavarovanja se ohrani, če se ob sklenitvi zavarovanja odloči za indeksacijo. 
Bistvo indeksacije je to, da se zavarovalne vsote vsako leto prilagajajo rasti inflacije 
valute, v kateri je zavarovanje sklenjeno (v EU), vendar ne za manj kot od 2 % letno.  
Zavarovalnica bo indeksacijo izvedla vsako leto ob obletnici sklenitve zavarovanja na 
podlagi pisnega soglasja zavarovanca. Indeksacija se zadnjič izvede pet let pred potekom 
zavarovanja (Tilia, 2005). 
 
Tabela 8: Pregled življenjskega zavarovanja vezanega na investicijske sklade 
Upravljavec Vzajemni sklad 
Delniški skladi 
KBM Infond Delniški 

MP-Global.si Medvešek Pušnik 
MP-Asia.si 

Krekova družba Skala 
Primorski skladi Živa 
Probanka DZU Beta 
Societe Generale Asset Management Sogelux Equity Europe 
Mešani vzajemni skladi 

S.P.D. KBM Infond 
Hrast 

Ilirika DZU Modra Kombinacija 
Pomurska DZU Primus 
Perspektiva DZU Vizija 
Probanka Alfa 
Obvezniški vzajemni skladi 
Primorski skladi Pika 

Sogelux Bond USD Societe Generale Asset Management 
Sogelux Bond EUR 

Vir: Tilia, 2005 
 
Tudi za to naložbeno zavarovalno polico so podatki, kot pri ostalih (moški star 30 let). 
Zavarovalna vsota za primer smrti znaša 15.000 EUR, prav toliko znaša tudi zavarovalna 
vsota za invalidnost. Zavarovalna vsota za doživetje znaša enako kot premija za smrt, torej 
15.000 EUR. Izračun premij in donosnosti sredstev pri določeni donosnosti je v spodnji 
tabeli. 
 
Tabela 9: Zavarovalna vsota za škodne dogodke 
Postavke: Znesek v EUR 
Zavarovalna vsota za primer smrti 15.000 
Letna premija 1.200 
Zavarovalna vsota za nezgodno smrt 5.000 



 35

Zavarovalna vsota za invalidnost 10.000 
Zavarovalna vsota za dnevno odškodnino 5 
Zavarovalna vsota za bolnišnični dan 5 
Letna premija dodatnega nezgodnega zavarovanja 88,24 
Zavarovalna vsota za doživetje 15.000 
Letna premija v EUR 889,9 
Skupaj letna premija življenjskega in nezgodnega zavarovanja 2.178,04 
Vir: Tilia, 2005 

V primeru smrti:  

Zavarovalnica v primeru smrti zavarovanca upravičencem izplača dogovorjeno vsoto oz. 
celotno privarčevano premoženje, če je le to višje od zavarovalne vsote (kritje po 
zavarovanju pod točko II)  

V primeru doživetja (zavarovanec doživi dogovorjeno trajanje zavarovanja):  
V primeru, ko zavarovanec doživi dogovorjeno zavarovalno dobo zavarovalnica izplača 
vrednost premoženja.  

V primeru nezgode:  

• V primeru nezgodne smrti upravičencem izplača zavarovalno vsoto za 
nezgodno smrt  

• V primeru invalidnosti zaradi nezgode zavarovalnica zavarovancu izplača 
zavarovalno vsoto za invalidnost v višini % invalidnosti  

• V primeru poškodbe zaradi nezgode zavarovalnica zavarovancu izplača dnevno 
odškodnino za dneve, ko je nesposoben za delo  

V primeru ko je zavarovanec zaradi poškodbe zaradi nezgode hospitaliziran, zavarovalnica 
izplača bolnišnični dan za preležane dneve v bolnišnici. 
Prednosti pred ostalimi klasičnimi zavarovanji so te, da ima pri klasičnih oblikah 
zavarovanj zavarovalnica namreč zakonsko precej omejene možnosti za nalaganje 
sredstev, pri čemer mora nalagati v izrazito varne, vendar zato manj donosne naložbe. Pri 
zavarovanju z naložbenim tveganjem, ob sklenitvi zavarovanja zavarovanec zavarovalnici 
predpiše, kam naj le ta njegova sredstva vlaga, kar pomeni, da zavarovanec prevzame 
naložbeno tveganje. S tem si zavarovanec lahko zagotovi precej višjo donosnost njegovih 
sredstev, kot pri klasičnih oblikah zavarovanj-seveda ob višjem tveganju. 
Da pa to predpisovanje za zavarovanca vendarle ne bi bilo preveč zahtevno, zavarovanec 
zavarovalnici v resnici predpiše, na točko katerega vzajemnega sklada naj se veže njegovo 
premoženje. Pri tem ponuja Zavarovalnica Tilia izmed vseh zavarovalnic daleč najbolj 
pestro izbiro možnih skladov-kar devet domačih in tri tuje vzajemne sklade, zavarovanec 
pa lahko sredstva veže kar na šest skladov hkrati. Ti skladi se med seboj razlikujejo tako 
glede strukture naložb (koliko % v delnice in koliko v % v obveznice), velikosti in 
upravljavca sklada.  
Seveda vemo, da ljudje v tako dolgem časovnem obdobju, kot ponavadi trajajo življenjska 
zavarovanja, težko predvidimo vse spremembe, ki nas v življenju čakajo. Najpomembnejša 
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dejstva, ki govorijo v prid življenjskemu zavarovanju z naložbenim tveganjem pri 
zavarovalnici Tilia so naslednja: 
 

• Zavarovanec je dogovorjeno premijo dolžan plačevati največ prva tri leta po 
sklenitvi zavarovanja. Po tej dobi lahko plačuje skladno s svojimi takratnimi 
zmožnostmi in potrebami. Lahko plačuje višjo premijo, lahko plačuje nižjo 
premijo, lahko kakšen obrok izpusti in ga sploh ne plača. Kljub navedenim 
spremembam zavarovanje normalno velja. Kadarkoli med trajanjem zavarovanja 
lahko zavarovanec vplača poljubno dodatno premijo.  

• Zavarovanec lahko kadarkoli zamenja kombinacijo skladov, na katera veže svoja 
sredstva. Ob spremembi lahko zahteva prenos sredstev iz vezave enega sklada na 
drugega ali pa zgolj zahteva, da se vsaka nova vplačana premija razdeli po novem 
ključu.  

• Med trajanjem zavarovanja lahko dvakrat zahteva izplačilo predujma v višini 10% - 
60% privarčevanih sredstev.  

• Po desetih letih lahko zavarovanec pogodbo brezpogojno prekine in zahteva 
izplačilo njegovega zbranega premoženja. Izjemoma lahko zavarovalnica tako 
prekinitev odobri tudi prej.  

  
 
4.5 Zavarovalnica Maribor 
 
Zavarovalnica Maribor je na trg naložbenih življenjskih zavarovanj lansirala Prizmo. Kot 
vsa druga naložbena življenjska zavarovanja je tudi Prizma primerna za osebe, ki želijo 
višje potencialne donose kot pri mešanem življenjskem zavarovanju.  
  
Značilnosti police ZM Prizma so: 

• zavarovalna doba je od 5 do 25 let, 
• mesečna premija mora biti vsaj 30 EUR,  
• zavarovalna vsota mora biti vsaj 2000 EUR 
• pristopna starost mora biti od 14 do 70 let,  
• pod določenimi pogoji je možen odkup naložbenega dela,   
• omogočeno je izplačilo predujma v višini 80 % sredstev v skladu, pri čemer 

zavarovanje ostane v veljavi  
   
Zavarovanci, ki se bodo odločili za sklenitev tega zavarovanja, imajo dodatno možnost (ob 
zavarovanju za primer smrti), da se zavarujejo pred 11. hujšimi boleznimi (obolenje 
srca…), vendar le po predhodnem zdravniškem pregledu. Prav tako to velja le za bolezni in 
ne za morebitne poškodbe ali akutna stanja.    
   
Z zavarovanjem za hujšo bolezen jamči zavarovalnica z dogovorjeno zavarovalno vsoto v 
primeru nastanka ene izmed hujših bolezni:  

• Srčni infarkt  
• Srčne bolezni - operacija  
• Kap 
• Rakasta obolenja  
• Paraliza  
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• Odpoved ledvic  
• Transplantacija organov  
• Slepota  
• Multipla skleroza  
• Zamenjava srčnih zaklopk  
• Operacija pri bolezni aorte  

    
Zavarovanec je upravičen do predujma (izplačila zavarovalne premije vnaprej), če so bile 
vplačane vsaj tri letne premije. Najvišji znesek predujma sme znašati največ 80 % odkupne 
vrednosti police. Predujem se določi v enotah premoženja in se izplača po prodajni 
vrednosti enote premoženja, ki je veljala na dan odobritve predujma. V primeru odobritve 
in izplačila predujma se zavarovancu vrednost njegovega premoženja po polici, vložena pri 
vzajemnih skladih, zmanjša za izplačani predujem (Zavarovalnica Maribor, 2005). 
  
Donos je odvisen od vzajemnega sklada, ki si ga bodo zavarovanci izbrali sami. V skladu z 
veljavnimi splošnimi pogoji za Prizmo, lahko zavarovanci razdelijo svoje premoženje med 
največ 5 skladov.   Zavarovanci Prizme bodo lahko izbirali med šestimi skladi, s katerimi 
upravlja KBM Infond, in sicer med posebnimi vzajemnimi skladi Infond Delniški, Infond 
Hrast, Infond Uravnoteženi, Infond €uropa, ter dvema novima skladoma, Infond BRIC, in 
Infond ENERGY.  Zadnja sklada sta v Sloveniji še dokaj neznana in jih bom na kratko 
predstavil (Infond, 2005). 
 
Infond BRIC vlaga svoja sredstva v štiri države, ki veljajo za bodoče gospodarske velesile 
Brazilijo, Rusijo, Indijo in Kitajsko. Od tod izhaja tudi ime sklada (B-razil, R-ussia, I-ndia, 
C-hina). Sklad vlaga sredstva v delnice podjetji, ki so podcenjene in delujejo v 
perspektivnih panogah (farmacija…).  
 
Infond ENERGY pa je sklad, ki vlaga svoja sredstva v podjetja, ki delujejo v energetski 
panogi. Pričakuje se namreč, da bodo delnice teh podjetij v prihodnosti še rasle, predvsem 
zaradi naraščajoče potrebe po energiji in surovinah in zaradi vse redkejše možnosti dostopa 
do teh dobrin. 
   
Zavarovanec lahko sklene zavarovanje za dobo od 5 do 25 let. Zavarovanje, za katerega je 
prva premija plačana do 25. dne v mesecu, prične veljati od prvega dne v naslednjem 
mesecu. Začasno kritje: v primeru nenadne smrti v obdobju od dneva vplačila prve premije 
do datuma, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, bo ZM izplačala zavarovalno 
vsoto za naravno smrt v višini, ki jo določi strokovna služba na ZM (največ 3.600 EUR).  
   
Zavarovalno vsoto, višino premije in način plačevanja premije lahko izberete poljubno 
glede na vaše možnosti in pričakovanja. Višina prejetih sredstev po poteku zavarovalne 
dobe je v sorazmerju z višino vplačevanih sredstev (premije) in zavarovalne vsote (več kot 
vplačate in nižja kot je zavarovalna vsota, več sredstev boste prejeli) ter seveda od 
donosnosti skladov (višja kot je stopnja donosa, več sredstev prejmete po preteku 
zavarovalne dobe).  
   
Del premije je namenjen zavarovanju za primer smrti, s preostalim delom premije pa 
zavarovalnica kupuje enote ali točke pri investicijskih skladih, za katere se odloči 
zavarovanec.   
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Tabela 10: Informativni primer izračunov     
 7 % 9 % 
Leto Vplačila Smrt Odkup Vplačila Smrt Odkup 
4 6.312,95 10.000,00 6.312,95 6.535,39 10.000,00 6.535,39 
5 8.530,58 10.000,00 8.530,58 8.918,33 10.000,00 8.918,33 
6 10.908,93 10.908,93 10.908,93 11.521,09 11.521,09 11.521,09 
7 13.454,34 13.454,34 13.454,34 14.357,95 14.357,95 14.357,95 
8 16.177,05 16.177,05 16.177,05 17.449,21 17.449,21 17.449,21 
9 19.089,43 19.089,43 19.089,43 20.817,76 20.817,76 20.817,76 
10 22.204,72 22.204,72 22.204,72 24.488,53 24.488,53 24.488,53 
11 25.537,10 25.537,10 25.537,10 28.488,68 28.488,68 28.488,68 
12 29.101,75 29.101,75 29.101,75 32.847,84 32.847,84 32.847,84 
13 32.914,89 32.914,89 32.914,89 37.598,28 37.598,28 37.598,28 
14 36.993,87 36.993,87 36.993,87 42.775,18 42.775,18 42.775,18 
15 41.357,31 41.357,31 41.357,31 48.416,89 48.416,89 48.416,89 
 
 11 % 
Leto Vplačila Smrt Odkup 
4 6.764,11 10.000,00 6.764,11 
5 9.321,86 10.000,00 9.321,86 
6 12.165,91 12.165,91 12.165,91 
7 15.322,20 15.322,20 15.322,20 
8 18.824,75 18.824,75 18.824,75 
9 22.711,67 22.711,67 22.711,67 
10 27.025,18 27.025,18 27.025,18 
11 31.812,16 31.812,16 31.812,16 
12 37.124,70 37.124,70 37.124,70 
13 43.020,57 43.020,57 43.020,57 
14 49.563,90 49.563,90 49.563,90 
15 56.825,88 56.825,88 56.825,88 
Vir: Zavarovalnica Maribor, 2005 
    
Vzajemni sklad je sestavljen iz naložb v vrednostne papirje različnih izdajateljev. DZU 
KBM Infond sredstva vzajemnega sklada razporeja v različne vrste naložb (delnice, 
obveznice, depozite...). Zato je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje vzajemnega 
sklada zelo majhen. Večje število naložb v vrednostne papirje družb z visoko boniteto in 
ustrezna razpršenost teh naložb tako zagotavljajo varnost naložbe.  
    
Premijo za življenjsko zavarovanje Prizma se lahko plačuje mesečno, kvartalno, letno ali z 
enkratnim vplačilom. Način plačila je zelo fleksibilen, saj omogoča plačevanje preko 
položnic ali s trajnikom oz. z odtegljajem od osebnega dohodka. 
   
Po poteku zavarovalne dobe bo zavarovalnica izplačala vrednost premoženja na polici na 
določen dan (na dan poteka zavarovalne dobe), kar je enako zmnožku števila enot 
posameznega investicijskega sklada na naložbenem računu (polici zavarovanca) in 
prodajne vrednosti premoženja v posameznem skladu, ki velja na določen dan. V primeru 
smrti zavarovanca, zavarovalnica poskrbi za takojšnje izplačilo celotne zavarovalne vsote. 
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Zavarovalno vsoto prejmejo upravičenec ali upravičenci, ki jih je sklenitelj zavarovanja 
določil v svoji polici.  
   
Če zavarovanec prekine zavarovanje po manj kot dveh letih (pri zavarovalni dobi do 14 
let), oziroma treh letih (pri zavarovalni dobi 15 in več let), zavarovalnica ne vrne vplačanih 
premij in ne izplača zavarovalne vsote, zavarovanje pa preneha veljati. V praksi torej 
pomeni, da se odstop od pogodbe pred potekom treh let od začetka zavarovanja ne splača, 
saj ostane zavarovanec brez sredstev. Zavarovalnica se na tak način zaščiti pred prehitrimi 
dvigi sredstev in si zagotovi stalen dotok sredstev za daljše obdobje. 
 
ZM Prizma omogoča tudi razne spremembe pogodbe oziroma določil iz pogodbe. 
Spremembe so mogoče ob zapadlosti ali tekom zavarovanja. Spremembe, ki so mogoče so 
(Zavarovalnica Maribor, 2005): 
   
Ob zapadlosti:  

• zvišanje ali znižanje letne premije – ob zapadlosti,  
• podaljšanje ali skrajšanje zavarovalne dobe – ob zapadlosti. 
   
Kadarkoli je mogoče spremeniti:  

• sprememba upravičencev,  
• sprememba zavarovalca – sklenitelja,  
• sprememba načina plačila,  
• sprememba zavarovanja Prizma v Zlato naložbo,  
• sprememba izbranih skladov,  
• prenos premoženja med posameznimi skladi. 
 
ZM Prizma je ena najbolj prilagodljivih življenjskih naložbenih polic v Sloveniji. Ob 
možnosti izbiranja različnih skladov, dolžine zavarovanja in višine zavarovalne vsote ter 
premije, je možno vse te spremenljivke tudi spreminjati tekom zavarovanja, prav tako ne 
smemo pozabiti, da se lahko spremenijo upravičenci iz zavarovanja in da je možno 
predčasno izplačilo zavarovalne vsote oziroma izplačilo predujma.  
 
 
4.6 Primerjava naložbenih polic 
 
Primerjava naložbenih polic je mogoča po več kriterijih, vendar pa sem se odločil, da jih 
primerjam le po najpomembnejših in jih bom na koncu poskušal tudi razvrstiti. Kriteriji 
primerjanja bodo zavarovalna doba (dolžina in razpon), možna višina premije, število 
skladov, ki jih je mogoče izbrati in pokritje različnih naložbenih strategij, naložbe v tujini 
in Sloveniji ter možnost informativnih izračunov. Primerjavo bom predstavil v tabelarni 
obliki in kasneje pokomentiral. Vključil bom tudi polici zavarovalnic NLB Vita in Merkur, 
ker prav tako predstavljata naložbeno življenjsko zavarovanje. 
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Tabela 11: Primerjava naložbenih polic 
Polica Trajanje 

zavarovanja 
Min. 
mesečna 
višina 
premije 

Možnost 
izbire 
skladov 

Naložbe v 
Slo in 
tujini 

Informativni 
izračun 

NLB 
Naložba Vita 
Plus 

10 – 30 50 EUR 3 V tujini Da, v celoti 

Top Garant  
- Merkur 

10 – 30  30 EUR  3 V tujini Ne 

Vitafond – 
Adriatic 

5 – 30  30 EUR 6 Doma in v 
tujini 

Da, v celoti 

Eurofond – 
Generali 

10 – 20  50 EUR 5 V tujini Ne 

VIP – Tilia 5 – 40 50 EUR 9 Doma in v 
tujini 

Da, v celoti 

ZM Prizma 
– ZM 

5 – 25 30 EUR 5 Doma in v 
tujini 

Da, v celoti 

Fondgarant 
- Slovenica 

10 -30 25 EUR 3 Doma in v 
tujini 

Da, pogojno 

 
Polica je boljša, če ponuja večji časovni razpon zavarovalne dobe, saj je s tem bolj 
prilagodljiva oziroma primerna za širši krog potencialnih zavarovancev. Vsi zavarovanci 
se namreč ne želijo vezati za obdobje 20. let (ta doba je najpogostejša med ponudniki), 
ampak si nekateri želijo krajše obdobje zavarovanja, recimo 5 let, drugi pa spet daljše, 
recimo 30 ali več let. Za krajše obdobje se odločajo predvsem mlajši zavarovanci, ki jim je 
osnovni motiv pri sklenitvi police varčevanje za uresničitev življenjskih ciljev, za daljše 
obdobje pa se odločajo predvsem tisti zavarovanci, ki so v srednjih letih, saj že varčujejo 
za pokojnino. Večina teh zavarovancev že tudi ima družine in s tovrstnim zavarovanjem 
hkrati poskrbijo za minimalno socialno varnost družinskih članov (predvsem otrok) v 
primeru njihove smrti. 
 
Minimalna višina premije je pomembna za zavarovance zato, ker nimajo vsi enakega 
premoženjskega stanja in so v različnih obdobjih svojega življenja. Seveda je za mlad par, 
ki še nima permanentno rešenih niti svojih bivalnih razmer zelo pomembno, da je premija 
nižja. Z nižjo premijo bodo tako zavarovalnice lahko pritegnile večji krog zavarovancev. 
Po drugi strani pa nižja premija pomeni tudi nižjo zavarovalno vsoto za primer smrti. 
Vendar, kot smo že ugotovili, je mlajšim zavarovancem glavni motiv varčevanje in ne 
življenjsko zavarovanje. Pri premiji je prav tako pomembno, ali jo lahko med trajanjem 
zavarovanja spreminjamo, ali ne in kolikokrat lahko to storimo. Spet je to pomembno iz 
povsem praktičnih razlogov, kajti v času zavarovanja se nam lahko zgodi, da si finančno 
opomoremo (novo, bolje plačano delovno mesto, dedovanje…) in takrat smo zmožni 
plačevati večjo premijo, ne da bi se zaradi tega morali odpovedati čemu drugemu.  
 
Število skladov vpliva na možnost izbire zavarovanca, da razporedi sredstva bližje 
svojemu načinu razumevanja tveganja. Večje kot je število skladov, večja je možna 
razpršenost sredstev, kar zmanjša tveganje. Seveda le ob predpostavki, da so skladi v 
katere vlagamo sredstva različni po naložbeni politiki, saj razpršitev sredstev med tri 
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delniške sklade ne zmanjša tveganja mnogo. Zato je pomembno, da se vlagatelji zavedajo 
nevarnosti, ki jih prinašajo potencialni donosi.  
 
Podobno kot za število skladov in njihovo naravnanost, je pomembno to, da so sredstva v 
skladih razpršena tudi geografsko. V Sloveniji nimamo dovolj naložbenih priložnosti, da bi 
lahko vsi skladi, ki nastopajo na trgu, dosegali zadovoljive donose, zato je pomembno, da 
se upravljaljci skladov ozirajo v tujino in sredstva plasirajo tudi tam. Pomembno pa je tudi, 
ali se  sredstva nalagajo v države v razvoju, ali v države z razvitim kapitalskim trgom. V 
državah s še ne popolnoma razvitim kapitalskim trgom se namreč lahko pričakujejo višji 
donosi, kot pri državah z razvitim trgom, torej tudi vsi delniški skladi niso enako tvegani. 
To so dejavniki, na katere morajo biti vsi vlagatelji še posebno pozorni, ko se odločajo za 
sklenitev zavarovanja. 
 
Po mojem mnenju so police, ki si zaslužijo posebno pozornost, VIP zavarovalnice Tilia, 
Vitafond zavarovalnice Adriatic in ZM Prizma Zavarovalnice Maribor. Naštete police so 
namreč najbolj fleksibilne, glede na želje zavarovancev. Omogočajo izbiro med več skladi, 
ki nalagajo v tujini in doma, prav tako pa imajo na izbiro večje število skladov, ki 
pokrivajo različne naložbene strategije. Ponujajo tudi nizke mesečne premije, kar je 
predvsem za mlajše varčevalce zelo pomembno. Kot enega najpomembnejših kriterijev 
sem upošteval tudi razpon zavarovalne dobe, ki pa je pri omenjenih policah največji. Tudi 
ostala naložbena zavarovanja, predvsem Eurofond zavarovalnice Adriatic, so zelo 
privlačna, vendar sem se po presoji kriterijev, ki sem jih opisal zgoraj, odločil, da so 
najboljše ravno naštete police.  
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5 POVEZOVANJE BANK IN ZAVAROVALNIC 
 
5.1 Opredelitev bančnega zavarovalništva 
 
Svetovni finančni sektor v zadnjem desetletju in pol zaznamujejo prevzemi in združitve. 
Banke in zavarovalnice so pri tem najbolj aktivne. Bančno zavarovalništvo ali 
bancassurance je povezovanje bank in zavarovalnic zaradi priprave povezanih produktov, 
ki bi jih lahko ponudili komitentom. Sodelovanje bank in zavarovalnic tako zajema 
oblikovanje, trženje in distribucijo zavarovalnih storitev. Bančno zavarovalništvo v praksi 
pomeni novo strateško usmeritev finančnih organizacij pri poslovanju s fizičnimi osebami. 
Banke in zavarovalnice imajo vsaka svoj interes zaradi katerega sodelujejo. Banke se za 
tovrstno sodelovanje odločajo zaradi možnosti, da povečajo ponudbo svojih produktov, na 
primer kreditna zavarovanja. 
 
Zavarovalnice pa se za povezave z bankami zanimajo predvsem zaradi možnosti prodaje 
zavarovanj prek številnih bančnih podružnic in poslovalnic. Obenem je zavarovalnicam 
omogočen dostop do obširnih baz podatkov o komitentih bank, kar jim dopušča večjo 
prodajo in pridobivanje novih zavarovancev. Skupen nastop na trgu zagotavlja banki in 
zavarovalnici povečanje njunega tržnega deleža, ob tem pa zavarovalnica s kvalitetnim 
nalaganjem sredstev preko banke uresničuje načela likvidnosti in varnosti (Vidmar, 2003, 
42 – 45). 
 
 
5.2 Načini povezovanja bank in zavarovalnic 
 
Sodelovanje bank in zavarovalnic ima številne pojavne oblike, najpogostejše pa so: 
pogodbeno sodelovanje, kapitalske povezave, ustanovitev skupne zavarovalnice, 
ustanovitev zavarovalnice s strani banke ali s strani zavarovalnice. V Sloveniji se 
najpogosteje pojavlja pogodbeno sodelovanje, ki se odraža kot prodaja zavarovanj preko 
bančnih okenc. Ta način se pojavlja predvsem na trgih, kjer se tovrstno povezovanje šele 
začenja. Najpogosteje gre za dve zelo uveljavljeni ustanovi (banko in zavarovalnico), ki 
želita prodreti na trg z novimi produkti. Cilj sodelovanja je vsekakor povečanje tržnega 
deleža, konkurenčnosti in dobička. Banke se odločajo za sodelovanje z zavarovalnicami 
predvsem na področju dolgoročnih osebnih zavarovanj, kot so pokojninsko, rentno in 
življenjsko zavarovanje. V zadnjih letih pa tudi z naložbenimi zavarovanji. 
 
Pri tovrstnem sodelovanju banke uvajajo dodatne storitve v paleto že obstoječih storitev, 
takšno uvajanje storitev pa običajno ne povzroča zastojev pri poslovanju banke, saj gre za 
enostavne produkte in procese. Banka lahko predstavlja učinkovit prodajni kanal, ko kupci 
začutijo predanost in neposrednost v poslovnem odnosu. Banka ima pri prodaji zavarovanj 
primerjalno prednost, ker so v neprenehnem stiku s kupci ter pri svojih kupcih uživajo moč 
in ugled. Seveda pa mora banka v primeru takšnega sodelovanja veliko vlagati v 
izobraževanje zaposlenih in informatiko v banki, kar krepi kakovost bančnih in 
zavarovalnih produktov ter zaupanje strank v banko in zavarovalnico. Prodaja prek okenc 
lahko poteka v različnih oblikah. Tako se banke vedno bolj nagibajo k elektronskemu 
poslovanju in zato tudi s prodajo zavarovanj težijo k tovrstni prodaji. Seveda pa je v prvem 
koraku, ko se zavarovalna ponudba predstavi stranki, še vedno potrebno imeti na razpolago 
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strokovnjake, ki bodo predstavili produkte strankam. To poteka v dveh pristopih: 
izpopolnjevalni in specialistični. Izpopolnjevalni poteka preko bančnega osebja, torej 
uslužbenci banke svetujejo potencialnim kupcem, specialistični pa poteka v prisotnosti 
zavarovalnega specialista. 
 
Med kapitalskimi povezavami zavarovalnic in bank se pojavljajo pripojitve, spojitve in 
prevzemi. Povezave so lahko enostavne ali bolj sofisticirane. Med enostavnejše sodi 
vsekakor naložba zavarovalnic v bančne depozite, nakup vrednostnih papirjev, katerih 
izdajatelj je banka in podobno. Bolj zapletene pa so seveda oblike povezovanja v različne 
finančne holdinge. V tujini se najpogosteje pojavlja skupna zavarovalnica, katere 
ustanovitelja sta banka in zavarovalnica. V tem primeru se najbolje združijo znanje, 
izkušnje in tehnologija. Redkeje se banke ali zavarovalnice posamezno odločajo za 
ustanovitev ustanov (banka ustanovi zavarovalnico, zavarovalnica banko) (povzeto po 
Dimovski in Volarič, 2000, 14-19). 
 
 
5.3 Primeri: NLB Vita 
 
NLB Vita je primer ustanovitve zavarovalnice s strani banke. Banka pa nastopa kot 
posrednik in prodajalec zavarovanj. Ponuja zavarovanja NLB Vita 1, 2, 3,… , NLB 
Varčevanje Vita Plus in NLB Naložba Vita Plus. Vsaka izmed njih ima specifične lastnosti 
in v nadaljevanju bom predstavil vsako izmed njih. 
 

5.3.1 NLB Naložba Vita 1, 2, 3, …  
 
Je naložba v življenjsko zavarovanje, vezana na  enote investicijskega sklada. Storitev nudi 
življenjsko zavarovanje za primer smrti in dodatno zavarovalno kritje za primer nezgodne 
smrti. Po poteku zavarovalne pogodbe si upravljavec sklada prizadeva izplačati neto 
vplačano premijo (vplačana premija, znižana za vstopne stroške) in potencialni donos. 
Tveganje, da investicijski cilj sklada ne bo dosežen, prevzema vlagatelj. V primeru 
naravne smrti se izplača zavarovalna vsota, ki je enaka vplačani premiji, ali vrednost 
premoženja, če je ta višja od vplačane premije. V primeru nezgodne smrti se izplača 
vplačana premija ali vrednost premoženja, če je ta višja (osnovno kritje za smrt), in dodatni 
znesek, ki je enak višini vplačane glavnice, vendar največ 5.000 EUR oz. 5.000 USD (pri 
NLB Naložbi Vita 7), na zavarovanca. (NLB Naložba Vita 1, 2, 3, …, 22.9.2005) 
 
Tabela 12: Ročnosti zavarovanj NLB Naložba Vita 1, 2, 3, … 

Zavarovanje Vrednost točke Ročnost 
NLB Naložba Vita 1 1.151,89 EUR 3.10.2003 - 31.10.2013 
NLB Naložba Vita 2 1.161,37 EUR 5.12.2003 - 30.12.2013 
NLB Naložba Vita 3 1.091,60 EUR 3.4.2004 - 23.4.2014 
NLB Naložba Vita 4 1.099,49 EUR 22.5.2004 - 23.6.2014 
NLB Naložba Vita 5 1.024,03 EUR 30.10.2004 - 28.11.2014 
NLB Naložba Vita 6 1.024,37 EUR 4.12.2004 - 30.12.2014 
NLB Naložba Vita 7 1.008,51 USD 2.4.2005 - 30.4.2015 
NLB Naložba Vita 8 964,29 USD 28.5.2005 - 30.6.2015 
Vir: NLB Naložba Vita 1, 2, 3, …, 22.9.2005 
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Kot je razvidno iz tabele 1, je to klasično bančno zavarovanje, saj je primarni cilj 
varčevanje. To je podobno kot varčevanje z vezano vlogo za določen čas, v tem primeru 10 
let. S to razliko, da si  tukaj zavarovalnica prizadeva za izplačilo vplačane premije in 
potencialnega donosa, tveganje, da investicijski cilj ne bo izpolnjen, pa nosi vlagatelj. To 
pomeni, da je ta naložba podobna tudi naložbi v vzajemne sklade, ker naložba v NLB 
Naložba Vita ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Razlika med klasičnim vložkom v 
vzajemne sklade in naložbo v to bančno zavarovanje je priključena zavarovalna vsota za 
smrt in nezgodno smrt. To pomeni, da zavarovanci oz. upravičenci iz zavarovalne police v 
primeru naravne smrti dobijo izplačano do tedaj vplačano premijo in potencialni donos, pri 
nezgodni smrti pa je ta znesek omejen na 5.000 EUR oziroma na 5.000 USD. Sredstva, ki 
se zberejo v teh naložbah se nalagajo v vzajemnih skladih, ki jih upravlja KBC Asset 
Management. Vsaki zavarovalni polici je priključen drug sklad, tako, da kot naložbeniki 
nimamo možnosti izbirati kateri sklad bomo priključili zavarovalni polici, toda po drugi 
strani je to manj pomembno, saj so pri vseh policah enaki zavarovalni pogoji. Je pa to 
problem, če se odločimo za naložbo v zavarovanje, v določenem trenutku, pa nam tista 
zavarovalna polica, ki je trenutno v polnjenju ne ponuja takšnega sklada, ki bi si ga želeli. 
V spodnji tabeli bom prikazal, kateri skladi se pojavljajo v katerih zavarovalnih policah in 
njihovo strukturo naložb, ter področje nalaganja. 
 
Tabela 13: Skladi v zavarovalnih policah NLB Naložba Vita 
Zavarovalna polica Sklad priključen zavarovalni 

polici 
Tip sklada Geografska 

razpršitev 
NLB Naložba Vita 1 KBC Life Invest Fund World Security 4 mešani - 

konzervativno 
uravnotežen 

globalna 

NLB Naložba Vita 2 KBC Life Invest Fund World Security 5 mešani - 
konzervativno 
uravnotežen 

globalna 

NLB Naložba Vita 3 KBC Life Invest Fund Stock Selection 
2 

delniški globalna 

NLB Naložba Vita 4 KBC Life Invest Fund Stock Selection 
3 

delniški globalna 

NLB Naložba Vita 5 KBC Life Invest Fund Security NLB 
Vita Stock Selection 1 

mešani - 
konzervativno 
uravnotežen 

globalna 

NLB Naložba Vita 6 KBC Life Invest Fund Security NLB 
Vita Stock Selection 2 

mešani - 
konzervativno 
uravnotežen 

globalna 

NLB Naložba Vita 7 KBC Equimax Pharma & Biotech 2 delniški globalna 
NLB Naložba Vita 8 KBC Equimax Pharma & Biotech 3 delniški globalna 
Vir: Zavarujte.si, 22.9.2005 
 
V tabeli je razvidno, da so zavarovalne police številka 1, 2, 5 in 6 primerne za bolj 
previdne vlagatelje, saj so tudi skladi, ki so jim priključeni, upravljani v smeri bolj varnega 
nalaganja sredstev, a s tem tudi manj donosnega. Ostale police so primerne za bolj 
dinamične vlagatelje, saj so priključeni skladi delniški in zato tudi potencialno bolj 
donosni. Seveda pa ne smemo v nobenem primeru pozabiti na tveganje, ki se pojavlja pri 
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vsaki naložbi v sklade, saj je to posredno naložba v vrednostne papirje in zato lahko 
pričakujemo tudi izgube. 
 

5.3.2 NLB Naložba Vita Plus 
 
Je naložbeno življenjsko zavarovanje z možnostjo postopnega varčevanja ali enkratne 
naložbe v investicijske sklade. Osnovnemu zavarovanju lahko priključite dodatno 
nezgodno zavarovanje, ki krije nevarnost smrti zaradi nezgode in popolne trajne 
invalidnosti zaradi nezgode ter zavarovanje kritičnih bolezni. Namenjena je vsem, ki želijo 
ob sprejemu določenega tveganja dosegati potencialno višje donose na svoja sredstva, kot 
jih ponujajo tradicionalni varčevalni programi, hkrati pa poskrbeti za svojo prihodnost in 
prihodnost svoje družine (Naložba Vita Plus, 2005). 
 
Vlagatelji se lahko odločijo med tremi skladi in lahko tekom zavarovanja med njimi tudi 
prehajajo. To so umirjen, uravnotežen in dinamičen investicijski sklad.  
 

• KBC-Life Defensive je umirjen sklad, ki predstavlja stabilno naložbo.  
 

• KBC-Life Neutral je uravnotežen sklad, ki nosi nekoliko višje tveganje in zato 
tudi višje pričakovane donose. 
 

• KBC-Life Dynamic je sklad, ki zaradi svoje sestave nosi najvišje pričakovane 
donose, ki pa so povezani tudi z relativno visokim tveganjem. 

 
Pri sklenitvi tega zavarovanja je možno vplačevanje premije na dva načina – obročno in 
enkratno.  
Obročno vplačevanje premij 
Premije se lahko vplačujejo mesečno (najmanj 50 EUR), četrtletno (najmanj 150 EUR), 
polletno (najmanj 300 EUR) ali letno (najmanj 600 EUR). Kadarkoli lahko vplačate 
dodatno premijo v minimalnem znesku 500 EUR. Minimalna zavarovalna vsota za primer 
smrti je 1.200 EUR. Za primer nezgodne smrti in popolne trajne invalidnosti je 
zavarovalna vsota vedno dvakratnik osnovnega zavarovanja. Zavarovalna vsota za kritično 
bolezen vedno znaša 50% zavarovalne vsote za primer smrti, zavarovanec pa je do nje 
upravičen najprej po poteku 30. dni od dneva, ko je bila podana zdravniška diagnoza. 
Izplačana zavarovalna vsota v primeru nastanka kritične bolezni ne zmanjšuje osnovne 
zavarovalne vsote oziroma vrednosti privarčevanih sredstev. 
Enkratno vplačilo premije 
Minimalna premija je 1.000 EUR. Minimalna zavarovalna vsota za primer smrti znaša za 
zavarovanca do vključno 40. leta starosti 30% enkratne premije (najmanj 300 EUR), za 
zavarovanca nad 40. letom starosti pa 10% enkratne premije (najmanj 100 EUR). Če tako 
izračunana vrednost presega 1.000 EUR, se lahko izbere tudi katerakoli nižja zavarovalna 
vsota, vendar ne nižja od 1.000 EUR. Zavarovalna vsota dodatnega nezgodnega 
zavarovanja  je enaka znesku enkratne premije - torej najmanj 1.000 EUR, vendar ne več 
kot 20.000 EUR. Zavarovanje kritičnih bolezni pri enkratnem vplačilu premije ni možno. 
 
V nadaljevanju je predstavljen izračun za 30-letnega moškega, za obdobje 15 let, z 
mesečnim vplačilom premije v višini 100 EUR. Zavarovalna vsota za smrt je 10.000 EUR. 
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Sredstva v skladih so razporejena tako: 30 % umirjen, 30 % varen in 40 % dinamičen 
sklad. 
 
Tabela 14: Privarčevana sredstva pri Naložba Vita Plus 
  Predvidena privarčevana sredstva Predvideno izplačilo 
Leto Vplačane 

premije 
pesimistična 
3,78 % 
donos 

Nevtralna 
5,80 % 
donos 

Optimistična 
7,48 % donos 

Pesimistična 
3,78 % 
donos 

Nevtralna 
5,80 % 
donos 

Optimistična 
7,48 % 
donos 

1 1.200 1.108,02 1.119,77 1.129,43 932,40 942,28 950,42 
2 2.400 2.260,50 2.307,23 2.346,14 1.902,21 1.941,54 1.974,28 
3 3.600 3.459,42 3.566,71 3.657,11 3.072,83 3.168,13 3.248,43 
4 4.800 4.706,78 4.902,75 5.069,88 4.180,80 4.354,87 4.503,32 
5 6.000 6.004,59 6.320,12 6.592,52 5.333,58 5.613,85 5.855,81 
6 7.200 7.355,19 7.824,17 8.234,05 6.533,24 6.949,82 7.313,90 
7 8.400 8.761,07 9.420,68 10.004,36 7.782,02 8.367,92 8.886,37 
8 9.600 10.224,98 11.114,81 11.911,18 9.082,33 9.872,73 10.580,10 
9 10.800 11.746,62 12.908,72 13.962,11 10.433,94 11.466,17 12.401,85 
10 12.000 13.326,38 14.807,81 16.167,94 12.660,06 14.067,42 15.359,55 
11 13.200 14.966,30 16.818,10 18.540,24 14.816,64 16.649,92 18.354,84 
12 14.400 16.668,50 18.945,97 21.091,12 16.501,81 18.756,51 20.880,21 
13 15.600 18.435,17 21.197,71 23.830,90 18.250,82 20.985,73 23.592,59 
14 16.800 20.268,53 23.577,68 26.772,69 20.065,84 23.341,90 26.504,96 
15 18.000 22.169,01 26.092,56 29.931,23 21.947,32 25.831,64 29.631,92 
Vir: Naložba Vita Plus, 27. 9. 2005 
 
Zavarovanje je doživljenjsko, vendar lahko polico prekinemo in dvignemo privarčevana 
sredstva kadarkoli skladno s pogoji zavarovanja. Zavarovalnina, ki se izplača za 
posamezen zavarovalni primer, je opredeljena v osnovni ponudbi. Vrednosti predvidenih 
izplačil v primeru prekinitve police, prikazane v zgornji tabeli, so izračunane na podlagi 
predpostavljenih donosov skladov in so že zmanjšane za stroške odkupa ter v prvih desetih 
letih tudi za davek od prometa zavarovalnih poslov. Donosi skladov iz tabele so zgolj 
predpostavka in niso zajamčeni.  
 

5.3.3 NLB Varčevanje Vita Plus 
 
Je varčevanje z življenjskim zavarovanjem, ki nudi zajamčen donos na privarčevana 
sredstva in možnost udeležbe v letnem presežku. Osnovnemu zavarovanju je mogoče 
priključiti tudi dodatno nezgodno zavarovanje, ki krije nevarnost smrti zaradi nezgode in 
popolne trajne invalidnosti zaradi nezgode ter zavarovanje kritičnih bolezni. Tudi to 
zavarovanje omogoča vplačevanje premij po obrokih ali enkratno. 
 
Obročno vplačevanje premij 
 
Premije se lahko vplačuje mesečno (najmanj 50 EUR), četrtletno (najmanj 150 EUR), 
polletno (najmanj 300 EUR) in letno (najmanj 600 EUR). Kadarkoli lahko vplačamo 
dodatno premijo v minimalnem znesku 500 EUR. Minimalna zavarovalna vsota za primer 
smrti je 1.200 EUR. Za primer nezgodne smrti in trajne invalidnosti je zavarovalna vsota 
vedno dvakratnik osnovnega zavarovanja. Zavarovalna vsota za kritično bolezen vedno 
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znaša 50% zavarovalne vsote za primer smrti, zavarovanec pa je do nje upravičen po 
poteku 30. dni od podane zdravniške diagnoze. Izplačana zavarovalna vsota v primeru 
nastanka kritične bolezni ne zmanjšuje osnovne zavarovalne vsote oziroma vrednosti 
privarčevanih sredstev. 
 
Enkratno vplačilo premije 
 
Minimalna premija je 1.000 EUR. Minimalna zavarovalna vsota za primer smrti znaša za 
zavarovanca do vključno 40. leta starosti 30% enkratne premije (najmanj 300 EUR), za 
zavarovanca nad 40. letom starosti pa 10% enkratne premije (najmanj 100 EUR). Če tako 
izračunana vrednost presega 1.000 EUR, se lahko izbere tudi katerakoli nižja zavarovalna 
vsota, vendar ne nižja od 1.000 EUR. Zavarovalna vsota dodatnega nezgodnega 
zavarovanja  je enaka znesku enkratne premije - torej najmanj 1.000 EUR, vendar ne več 
kot 20.000 EUR. Zavarovanje kritičnih bolezni pri enkratnem vplačilu premije ni možno. 
 

V nadaljevanju je predstavljen izračun za 30-letnega moškega, za obdobje 15 let, z 
mesečnim vplačilom premije v višini 100 EUR. Zavarovalna vsota za smrt je 10.000 EUR. 
 
Tabela 15: Izračun vrednosti police in odkupne vrednosti 

Leto Skupna plačana 
premija 

Vrednost police Odkupna vrednost 

1 1.200 1.105,49 930,27 
2 2.400 2.244,96 1.889,14 
3 3.600 3.419,40 3.037,28 
4 4.800 4.629,89 3.037,28 
5 6.000 5.877,55 5.220,73 
6 7.200 7.163,52 6.363,00 
7 8.400 8.488,99 7.540,34 
8 9.600 9.855,03 8.753,73 
9 10.800 11.261,84 10.003,33 
10 12.000 12.708,93 12.073,48 
11 13.200 14.197,37 14.055,40 
12 14.400 15.728,21 15.570,93 
13 15.600 17.302,54 17.129,52 
14 16.800 18.921,51 18.732,29 
15 18.000 20.586,00 20.380,14 

Vir: NLB Varčevanje Vita Plus, 2005 
 
Življenjsko zavarovanje NLB Varčevanje Vita plus je doživljenjsko, vendar lahko polico 
prekinete in dvignete privarčevana sredstva kadarkoli skladno s pogoji zavarovanja. 
Izplačila v primeru prekinitve police so prikazana v zadnjem stolpcu zgornje tabele 
(Odkupna vrednost). V izračunu je upoštevan zajamčen donos na varčevalni del premije v 
višini 2,75 % letno. Zavarovalnica daje tudi jamstvo za izplačilo zavarovalnine v primeru 
nastanka zavarovalnega primera, za katerega je sklenjeno zavarovanje in sicer (NLB 
Varčevanje Vita Plus, 2005): 

• V primeru smrti zavarovanca se izplača zavarovalna vsota za smrt oziroma 
vrednost police, če je ta višja od zavarovalne vsote 
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• V primeru, da zavarovanec zaradi nezgode umre ali postane popolni trajni invalid, 
zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za nezgodo oziroma vrednost police, če je 
ta višja od zavarovalne vsote. 

• V primeru nastanka kritične bolezni se izplača zavarovalna vsota za kritično 
bolezen. S tem izplačilom dodatno zavarovanje kritičnih bolezni preneha, ostala 
kritja ostanejo nespremenjena. 

 
 
5.4 Merkur Zavarovalnica 
 
Merkur zavarovalnica d.d., Ljubljana je specializirana zavarovalnica za področje osebnih 
zavarovanj, ki ponuja široko paleto zavarovalnih produktov za življenjska, nezgodna in 
zdravstvena zavarovanja. Ponuja tudi pestro izbiro kvalitetnih premoženjskih zavarovanj. 
Imajo več kot 100.000 zavarovancev in doseženo 3. mesto med zavarovalnicami v 
Sloveniji na področju trženja življenjskih zavarovanj.  Ustanovljena je bila 18. novembra 
1992 in je s poslovanjem pričela 1. januarja 1993. Ustanovitelj in večinski lastnik je 
Merkur Versicherung A.G. iz Gradca. V sklopu koncerna delujejo še zavarovalnice na 
trgih jugovzodne Evrope in sicer Merkur osiguranje na Hrvaškem in Sara Merkur v 
Romuniji (Merkur zavarovalnica, 2005). 

5.4.1 Top Garant 
 
Na slovenskem trgu naložbenih zavarovanj pa ponujajo svojo polico Top Garant. Nudi 
izplačilo v primeru naravne ali nezgodne smrti, v primeru doživetja pa zajamčeno 
minimalno izplačilo v višini pogodbeno določene zajamčene vsote. Če zavarovanec umre 
pred iztekom zavarovanja, se izplača zavarovalna vsota za smrt in trenutna vrednost 
varčevalnih delov premije. Če zavarovanec doživi iztek zavarovanja, se zavarovalcu 
izplača dajatev ob doživetju in sicer v višini trenutne vrednosti vplačanih varčevalnih delov 
premije, najmanj pa v višini zajamčene vsote. Investira se v sklade, ki se ravnajo po 
delniških indeksih najpomembnejših svetovnih borz v najbogatejših regijah in njihova 
najboljša podjetja. Poleg garancije vplačanega kapitala ponuja polica Top Garant tudi 
garancijo najvišje vrednosti, kar pomeni, da se za vplačila v investicijske sklade, nabrane 
do danega trenutka, izvaja zavarovanje dosežene rasti tečajev enot premoženja sklada. 
 
Top Garant je najbolj tipičen predstavnik bančnega zavarovalništva oziroma 
bankassurancea. Ponuja ugodno dolgoročno varčevanje v največjih skladih na svetu in 
hkrati ponuja simbolično zavarovalno vsoto za primer smrti. Ta vsota je 3.000 EUR. Ob 
doživetju pa se seveda izplačajo mnogo višje vsote. Premije, ki jih zberejo, vlagajo v 
vrednostne papirje, ki sestavljajo indekse Eurostoxx 50 (evropski indeks), S & P 500 
(severnoameriški indeks) in Nikkei 225 (japonski indeks).  Okvirna naložbena struktura je 
prikazana na spodnji sliki, seveda pa se lahko vsak trenutek spremeni, saj je cilj 
zavarovalnice, da se maksimizira dobiček na vložena sredstva (Merkur zavarovalnica, 
2005). 
 
Ironično je, da najbolj tipičen produkt bankassurancea ponuja zavarovalnica, ki ni 
povezana z banko oziroma ni ustanovljena s strani banke. 
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Izplačila v primeru doživetja (v primeru doživetja se izplača trenutna vrednost enot 
skladov, vendar najmanj v višini zajamčene vsote): 

- zajamčena vsota ob doživetju znaša 26.090,76 EUR, 

- ob predvidenih donosnostih, bo ob doživetju prejel izplačilo v višini, ki je  
predstavljena v spodnji tabeli 

Predvidena donosnost 
6 % 8 % 11 % 

56.966,37 75.604,73 117.464,99 

Vir: Merkur zavarovalnica, 2005 

Slika 19: Razpršitev naložb 

 
 
Vir: Merkur zavarovalnica, 2005 
 
 
Slika 20: Predviden donos pri 13% letni donosnosti 

 
 Vir: Merkur zavarovalnica, 2005 
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5.5 Primerjava ponudbe NLB Vita in Zavarovalnice Merkur 
 
Zavarovalnica Merkur je zavarovalnica v večinski tuji lasti, ki je na našem trgu prisotna 
predvsem na tržišču življenjskih zavarovanj. Ponuja produkte bančnega zavarovalništva, 
kar je v praksi nekoliko manj pogosto, ker ponavadi te produkte ponujajo banke v 
sodelovanju z zavarovalnicami ali zavarovalnice v solastništvu banke. Produkt 
Zavarovalnice Merkur je primeren predvsem za tiste vlagatelje, ki želijo z nizkimi stroški 
vlagat sredstva na kapitalski trg preko vzajemnih skladov in si želijo poleg tega biti tudi 
zavarovani. Vendar je potrebno poudariti, da je zavarovalna vsota za primer smrti pri 
zavarovalni polici Top Garant le simbolična, saj znaša 3.000 EUR. Torej je to resnično 
tipičen produkt bančnega zavarovalništva, saj je bistvena komponenta pri tovrstnih 
produktih varčevanje oziroma nalaganje na trg kapitala in ne zavarovanje.  
 
Produkti bančne zavarovalnice NLB Vita so prav tako primerni za vlagatelje na trg 
kapitala in ne v tolikšni meri za primer zavarovanja, vendar je treba poudarit, da pri NLB 
Naložba Vita Plus in NLB Varčevanje Vita Plus obstaja možnost izbire višine zavarovalne 
vsote za smrt. Osnovna izbrana zavarovalna vsota se podvoji v primeru nezgodne smrti in 
prepolovi v primeru smrti zaradi kritične bolezni. Ti dve polici sta že bolj podobni 
zavarovanju z elementi naložbe na trg kapitala, medtem, ko so police NLB Vita 1, 2, 3,… 
primerne bolj za vlaganje, kot za zavarovanje. Razlog za to je, da vnaprej ne poznamo 
zavarovalne vsote za smrt, saj je ta enaka vplačanim premijam oziroma vplačanim 
premijam in donosu, če je ta znesek višji. Presečni datum za izplačilo je datum škodnega 
dogodka (v tem primeru smrti), v kolikor ta nastopi, v kolikor pa ne nastopi, pa je datum 
izplačila že ob pristopu določen. Izplačilo za nezgodno smrt pa je omejeno na največ 5.000 
EUR oz. USD (odvisno od tega, v kateri valuti se obračunava vrednost točke po polici). 
NLB Vita 1, 2, 3,… so tako načeloma samo nadomestki za vezane vloge na 10 let. 
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6 RAZŠIRJENOST ŽIVLJENJSKIH NALOŽBENIH ZAVAROVANJ V 
TUJINI 
 
Kot sem že zapisal, se je naložbeno življenjsko zavarovanje v tujini razvilo že veliko prej 
kot v Sloveniji. Že od šestdesetih let naprej se je naložbeno zavarovanje razvijalo v ZDA, 
nekoliko kasneje tudi v Zahodni Evropi. Glavni razlog za razvoj omenjenega zavarovanja 
je razvit kapitalski trg, zato tudi v preteklosti ni bilo možno pričakovati pojava naložbenih 
zavarovanj v Sloveniji. V Zahodni Evropi in Severni Ameriki so zato imeli zelo dobro 
osnovo za razvoj tovrstnih produktov. Kljub temu, pa se je šele v devetdesetih letih 
pojavila višja rast naložbenih življenjskih zavarovanj (Sigma No. 1, 2006). 
 
V zadnjih letih je težnja v zavarovalniškem sektorju, da se portfelj zavarovanj spremeni, 
kar pomeni, da se več sredstev nameni za življenjska zavarovanja, manj pa za 
premoženjska zavarovanja. Znotraj segmenta življenjskih zavarovanj pa se sredstva 
prelivajo iz klasičnih življenjskih zavarovanj v naložbena življenjska zavarovanja.  
 
Kot je na spodnji sliki razvidno, je največji porast vplačanih premij bil v sredini 
osemdesetih let, v zadnjih letih pa je bil prisoten padec. Zaradi večjega varčevanja je bila 
prisotna tudi manjša realna rast vplačanih premij, kar pa se v letih 2004 in 2005 spreminja. 
Trend rasti je namreč očiten. To so podatki, ki veljajo za razvite trge, torej Severno 
Ameriko in Zahodno Evropo (Sigma No. 3, 2004). 
 
SLIKA 21: Razmerje med vplačanimi premijami življenjskih in premoženjskih zavarovanj 
na razvitih trgih 

 
Vir: Sigma No.2, 2005 
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Na razvijajočih se trgih (Vzhodna Evropa, bivše socialistične države, Azija), se podatki 
nekoliko razlikujejo od prejšnjih podatkov za razvite trge iz že zapisanih razlogov. V teh 
državah je v večini še vedno več premij vplačanih v premoženjsko zavarovanje, kot pa v 
življenjska zavarovanja. V nekaterih državah (npr. Srbija in Črna Gora, Ukrajina, Rusija) 
življenjska zavarovanja še ne obstajajo, oziroma se pojavljajo v zelo majhnem obsegu in 
zato podatki še niso dostopni. 
 
SLIKA 22: Razmerje med vplačanimi premijami življenjskih in premoženjskih zavarovanj 
na razvijajočih se trgih 

 
 
Vir: Sigma No.2, 2005 
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Slovenija v svetu zaseda 30. mesto po višini vplačanih premij življenjskega zavarovanja na 
osebo v letu 2003. Pred njo so države z dolgoletno tradicijo tovrstnega zavarovanja, kot 
npr. Švica, Velika Britanija, Francija, skandinavske države, ZDA, Kanada in tudi Ciper kot 
edina od novih članic EU. Višina vplačanih tovrstnih premij je eden od bolj zanesljivih 
pokazateljev razvitosti države in zato ga strokovnjaki vse bolj upoštevajo pri ocenjevanju 
držav in tveganj. 
 
Delniški trgi, ki so leteli v nebo v devetdesetih letih preteklega stoletja, so spodbudili 
povečano povpraševanje po naložbenih zavarovanjih. V Zahodni Evropi je samo med 
letoma 1997 in 2001 delež premij naložbenih zavarovanj v celotnem spektru življenjskih 
zavarovanj porasel iz 21% na 36%. Konec leta 2001 so vložena sredstva znašala že 1.020 
mrd EUR ali 11% BDP v Zahodni Evropi. Po letu 2001 pa se je trend obrnil v negativno 
smer. Delniški trgi so začeli padati in tako so se tudi prilivi v naložbene police zmanjšali, 
kar še enkrat potrjuje tezo, da so nakupi naložbenih polic zelo odvisni od gibanja delniških 
trgov. V zadnjih letih se v Zahodni Evropi povpraševanje po naložbenih policah spet krepi, 
v Vzhodni Evropi pa so te postale pravi hit.  
 
Visoka rast v 90tih 
 
Med letoma 1995 in 2000 je letna stopnja rasti sklenjenih naložbenih polic znašala 25%, 
medtem, ko je rast prodanih navadnih življenjskih polic znašala 5%. Glavni razlog za 
tovrstno močno povpraševanje so bile padajoče obrestne mere in rastoči delniški trgi. 
Zaradi tovrstnih okoliščin, so ljudje začeli iskati višje donose za svoje prihranke. Zaradi 
tega so prodajali obveznice, navadne police življenjskih zavarovanj in depozite ter jih 
zamenjevali za delnice, vzajemne sklade in naložbena zavarovanja. Glavna prednost 
naložbenih zavarovanj pred točkami vzajemnih skladov in delnicami so bile davčne 
olajšave, ki obstajajo za naložbe v tovrstne produkte.  
 
V začetku novega tisočletja se je po zdrsu borznih indeksov prodaja naložbenih polic 
zmanjšala tudi do 40% (Finska, Francija, Španija). V nekaterih državah pa se je kljub temu 
nadaljevala rast. Generalno gledano, pa so se spet pojavile kot zanimive naložbene 
možnosti police navadnega življenjskega zavarovanja. V času padajočih tečajev so namreč 
tudi police z garantiranim donosom zanimive (Helfenstein, Barnshaw, 2003, 1-3). 
 
Prihodnost 
 
Prihodnost naložbenih zavarovanj v Zahodni Evropi je svetla. V prid tej tezi govori kar 
nekaj dejstev. Najbolj izpostavljen je ta, da so pokojninske reforme v Evropi postale 
resničnost in da se že odvijajo (Nemčija), oziroma so v sklepni fazi priprav (Avstrija, 
Italija, Španija, Francija). Naslednji problem je, da številni ponudniki zavarovanj ne uspejo 
najti dovolj privlačnih naložb, da bi bil zagotovljen dobiček in da ne bi bilo povečano 
tveganje. Zato so primerna naložbena zavarovanja, saj se tveganje prenese iz zavarovalnice 
na zavarovanca (Helfenstein, Barnshaw, 2003, 1-3). 
 
Prav tako se bodo oziroma so se delniški trgi že obrnili navzgor, kar je dodaten generator 
rasti. To dokazujejo zgodovinska dejstva. Predvsem imajo dobro perspektivo trgi, kjer se 
tovrstnih polic še ni prodalo veliko, oziroma ne predstavljajo velikega deleža BDP. Takšni 
trgi so predvsem Avstrija, Nemčija, Švica in seveda Vzhodna Evropa. V najrazvitejših 
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državah tovrstno varčevanje predstavlja celo do 33% BDP, ponekod pa le okoli 1%. Zato 
menim, da se bo rast nadaljevala.  
 
V prihodnosti bo še bolj prišla do izraza povezanost med bankami in zavarovalnicami, saj 
bodo le tako lahko dosegali pričakovane rezultate. V preteklosti se je že zgodilo nekaj 
prevzemov tako iz strani bank, kot s strani zavarovalnic. Široka mreža bančnih poslovalnic 
namreč omogoča lažji dostop do potencialnih zavarovancev. Prav tako pa naj bi 
sodelovanje omogočilo zavarovalnicam, da bodo koristile znanje bančnih strokovnjakov, 
kako najbolje naložiti sredstva s čim manjšim tveganjem (Helfenstein, Barnshaw, 2003, 1-
3). 
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7 SKLEP 
 
V času deregulacije in liberalizacije so se pojavili kombinirani finančni produkti kot so 
naložbene police. S tem finančne institucije vse bolj sledijo modernim trendom in 
zahtevam kupcev, saj so le-ti vedno bolj zahtevni. Pri tem so najbolj dejavne banke in 
zavarovalnice, ki izkoriščajo široko mrežo poslovalnic in finančno znanje bank ter nove 
produkte zavarovalnic ter jih poskušajo združiti. Zaenkrat jim to zelo dobro uspeva. 
 
V svoji diplomski nalogi sem poskušal čimbolj pregledno predstaviti nekaj naložbenih 
življenjskih zavarovanj, ki jih zavarovalnice tržijo v Sloveniji. Pregled vseh seveda ni 
mogoč, saj se vedno znova, tako rekoč vsak teden, pojavljajo nova. Zato sem za presečni 
čas določil september 2005. Tekom pisanja diplomske naloge sem se naučil veliko novega, 
saj je tema v Sloveniji še dokaj slabo raziskana, tako, da sem večino virov našel le v 
različnih člankih in v tuji literaturi.  
 
V diplomskem delu sem ugotovil, da se je konkurenca v sektorju življenjskih zavarovanj 
močno povečala, predvsem po zaslugi naložbenih življenjskih zavarovanj. Te so v 
Sloveniji pravi prodajni hit, zato se konkurenca povečuje iz dneva v dan. To je opazno tudi 
pri ponudnikih, saj vedno več časa posvečajo pridobitvi kupcev in razvoju produktov.  
 
Pri iskanju kupcev zavarovalnice ne izbirajo sredstev in tako nas na vsakem koraku 
spremljajo oglasi za zavarovalne produkte. Življenjska zavarovanja so še posebej 
popularna in iskana. Zavarovalnice pa so povečano povpraševanje izkoristile za napad na 
zavarovance, ki se v večini primerov niti prav ne zavedajo, kakšne pogodbe podpisujejo. 
Večina prebivalcev Slovenije namreč še vedno ni finančno pismena in zato jim razni t. i. 
finančni svetovalci svetujejo podpise pogodb, ki jih ne razumejo. Problem predstavlja to, 
da se zavarovalnice zavarujejo pred izstopi iz zavarovanj in tako si zavarovanci nakopljejo 
visoke izstopne stroške v primeru predčasne prekinitve zavarovanja. Vendar se jih večina 
ob podpisu pogodbe tega sploh ne zaveda, ker jim »finančni svetovalci to pozabijo 
povedati«. To je glavni problem, proti kateremu se bomo morali v prihodnosti boriti, saj 
tovrstni »svetovalci« mečejo slabo luč na resnične strokovnjake na finančnem področju, 
prav tako pa lahko zavarovancem povzročijo veliko škodo.  
 
Zavarovalnice so v preteklem letu na trg plasirale veliko novih produktov, predvsem 
življenjskih zavarovanj z varčevanjem v vzajemnih skladih. To je posledica več 
dejavnikov. Predvsem je glavni razlog sprememba pokojninskega sistema, česar so se 
prebivalci začeli zavedati in pospešeno kupujejo police za boljšo pokojnino. Drugi razlog 
je davčna zakonodaja. Selitev prihrankov v naložbena življenjska zavarovanja je tako 
logična posledica, saj imajo varčevalci večje davčne ugodnosti v kolikor pustijo sredstva v 
naložbenih policah več kot deset let.  Tretji razlog je predvsem psihološke narave. Selitev 
sredstev v naložbene police je rasel zaradi tega, ker so tečaji na borzi v bližnji preteklosti 
zelo rasli, to je pa pozitivno vplivalo na priliv v vzajemne sklade, posledično pa tudi na rast 
tečajev. S tem so se ustvarili idealni pogoji za večjo prodajo naložbenih polic.Slovenci smo 
tudi precej previden narod, kar se odraža v večji prodaji zavarovanj.  
 
Kot sem že v uvodu zapisal, se je tekom raziskovanja pokazalo, da smo Slovenci začeli 
pospešeno kupovati police, vendar nam še veliko manjka, da bi dosegli evropsko raven 



 56

tovrstnih zavarovanj. Kljub temu mislim, da bo Slovenija tudi na tem področju dosegla 
razvito Evropo.  
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8 POVZETEK 
 
Naložbena življenjska zavarovanja so v Sloveniji dokaj nepoznan produkt. To je bil tudi 
glavni razlog za moje pisanje diplomske naloge s tem naslovom. V Sloveniji smo do novih 
produktov na splošno manj zaupljivi, to drži tudi za naložbeno zavarovanje. Vendar pa s 
tem produktom zmanjšamo tveganje pri nalaganju na trg kapitala in smo hkrati življenjsko 
zavarovani. 
V prvem delu diplomske naloge smo najprej spoznali razvoj naložbenega življenjskega 
zavarovanja in primerjavo med klasičnim in naložbenim življenjskim zavarovanjem. V tem 
delu smo spoznali tudi nekatere glavne značilnosti življenjskih zavarovanj in glavne 
razloge za sklenitev tovrstnih zavarovanj. Prav tako smo spoznali razliko med klasičnimi 
naložbenimi zavarovanji in bančnim zavarovalništvom. V drugem delu diplomske naloge 
smo spoznali ponudnike naložbenih življenjskih zavarovanj na slovenskem finančnem 
trgu. Pri primerjavi naložbenih polic sem upošteval več dejavnikov (npr. trajanje 
zavarovanja, višina premije...). V tem delu sem opisal tudi razkorak med vplačanimi 
premijami v tujini in Sloveniji.  
 
Ključne besede: zavarovalništvo, bančno zavarovalništvo, življenjsko zavarovanje, 
naložbeno življenjsko zavarovanje, investicijski skladi 
 
 
SUMMARY 
 
Unit-linked products are in Slovenia new and relatively unknown product. Main reason for 
choosing Unit-linked products for theme in my college degree was the fact, that majority 
of Slovene don't know a lot about this products. Slovenian people are very suspicios about 
new products, in this case it wasn't different. But by choosing this product we have two 
benefits – we have made life insurance and reduce risk on the financial markets. 
In first part of my college degree we met development of unit-linked products in the 
history as well comparison to the life insurance products. In this part main characteristics 
and main reasons for choosing those products were presented. Also the main differences 
between unit-linked and life insurace products were presented. In second part of my 
college degree I presented insurace companies which offer unit-linked products. In this 
part some comparisons between products were made. Key facts for comparison were 
duration of insurace, height of insurance premium.... In last chapter I made some research 
about paid in insurance premiums in Slovenia and abbroad. 
 

Key words: insurance, bancassurance, Life insurance, unit-linked, investment funds.
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Priloga 1: Vplačane premije življenjskega zavarovanja v letu 2004 izraženo v nacionalnih 
valutah 

 
Vir: Sigma No. 2, 2005 
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Priloga 2: Vplačane premije življenjskega zavarovanja v letu 2004 izraženo v USD  

 
Vir: Sigma No. 2, 2005 


