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Temeljni cilji načrta 2019
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Zavarovanje
Usmerjenost na stranko, digitalizacija poslovanja, razvoj inovativnih storitev in zavarovalnih produktov, 
asistenčne storitve v povezavi z zavarovalnimi produkti, implementacija MSRP 9 in priprava na implementacijo 
MSRP 17

Pozavarovanje
Rast predvsem na trgih Latinske Amerike, implementacija MSRP 9 in priprava na implementacijo MSRP 17

Podporne storitve
Razvoj segmenta asistence tako v Sloveniji kot na drugih trgih; poleg avtomobilske asistence tudi zdravstvena in 
domska asistenca

Rast in izraba kapitala
Iskanje novih priložnosti za rast (v skladu s strategijo) na zavarovalnih trgih kot tudi v dejavnostih, ki so povezane 
z zavarovalno in pomenijo nadgradnjo za stranko

Ključni kazalniki uspešnosti načrta skupine Sava Re
• donosnost lastniškega kapitala > 12,0 %
• rast prihodkov skupine > 4,5 %
• solventnostni količnik med 170 % in 200 %

Pokojnine
Aktiven pristop k trženju in spodbujanju individualnih vplačil v pokojninske sklade
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Ključni kazalniki uspešnosti načrta skupine 2019
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(v mio €)
2017 Načrt 2018 1-9/2018 Načrt 2019

Skupina

Vsi prihodki, razen iz naložbenja 492,4 np 393,3 > 535 mio €

Poslovni izid po obdavčitvi 31,1 37‒39 mio € 29,1 vsaj 43 mio €

Donosnost lastniškega kapitala (ROE) 10,1 % > 11 % 11,8 % > 12 %

Po/zavarovalni del

Kosmate premije 517,2 > 520 mio € 430,3 > 555 mio €

Čisti prihodki od premij 470,9 np 370,7 > 515 mio €

Čisti stroškovni količnik (poz. + prem. + življ.) 32,6 % 31,4‒31,7 % 32,3 % 32,4‒33,0 %

Čisti merodajni škodni količnik* (poz. + prem.) 60,5 % 59,4‒59,9 % 58,8 % 59,2‒59,7 %

Čisti kombinirani količnik* (poz. + prem.) 95, % 94,0‒94,5 % 94,5 % 93,6‒94,1 %

Donosnost naložb brez tečajnih razlik 2,0 % 1,7 % 1,8 % 1,7 %

* Brez tečajnih razlik 1‒9/2018. = naša ocena za leto 2018 – doseganje načrta posamezne kategorije
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Konsolidirani prihodki*
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Pozavarovanje Premoženje Slovenija Življenje Slovenija Premoženje tujina Življenje tujina Pokojnine Ostalo

2017 Načrt 2018 Ocena 2018 Načrt 2019

Konsolidirane kosmate premije in prihodki nezavarovalnih družb
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+12 %

Načrtovana 
rast/padec v 2019+2 %

+6 %

+13 %
+15 % +2 %

-4 %

mio €

Konsolidirane kosmate premije

* Vsi prihodki, razen iz naložbenja.



Izjava o odgovornosti

V prihodnost usmerjene izjave

Ta dokument lahko vsebuje v prihodnost usmerjene izjave o pričakovanjih, načrtih ali ciljih Save Re, ki temeljijo 
na predpostavkah poslovodstva družbe. V prihodnost usmerjene izjave nosijo po svoji naravi tveganje in 
negotovost. Posledično lahko dejanski razvoj, predvsem poslovna uspešnost, pomembno odstopa od 
pričakovanj, načrtov in ciljev, ki so objavljeni v tem dokumentu, zato se ne zanašajte na točnost v prihodnost 
usmerjenih izjav.

Dolžnost posodabljanja

Sava Re ne prevzema nobene obveznosti glede posodabljanja v prihodnost usmerjenih izjav ali drugih 
informacij, objavljenih v tem dokumentu.


