
Ostajamo ena vodilnih zavarovalniških skupin v jugovzhodni Evropi,
kjer smo z družbami prisotni v šestih državah.

Ključne strateške usmeritve
Zavarovalne skupine Sava

Ustvarjamo k strankam usmerjeno, prilagodljivo in
trajnostno naravnano zavarovalniško skupino.

Naša vizija

STRATEGIJA
ZAVAROVALNE SKUPINE SAVA
ZA OBDOBJE 2023–2027

Optimizacija poslovnih procesov
 Izvajanje stalnega nadzora nad procesi in analiza možnih izboljšav
 Priprava metodološkega pristopa za optimizacijo dotičnega procesa
 Preobrazba kompleksnih procesov v preproste rešitve
 Stalno usposabljanje strokovnjakov in ozaveščanje zaposlenih o digitalni preobrazbi
 Vzpostavljen mehanizem za spremljanje učinkovitosti poslovanja usmerjen v agilne

 procese, ki razbremenijo človeške vire in zmanjšajo stroške poslovanja

Stranka v središču 
  Integracija vseh stičnih točk in povezava s centralnim CRM
  Avtomatizacija in digitalizacija komunikacije s strankami
  Optimizacija procesov sklepanja poslov in podpore strankam
  Uvedba digitalnih in samooskrbnih rešitev
 Vzpostavitev poslovnega skrbništva digitalnih rešitev za stranke

Trajnostno naravnani
  Zmanjšanje toplogrednih izpustov v naložbenem portfelju za 10 % letno
   Zmanjšanje lastnih izpustov iz obsega 1 in 2 za 55 % do leta 2030, pri čemer bo uresničitev 

cilja odvisna tudi od ukrepov, sprejetih na ravni držav, kjer smo prisotni s svojo dejavnostjo
  Prihodki od premij iz dejavnosti, ki so na občutljivem seznamu smernic za odgovoren

 prevzem tveganj, ne bodo presegli 2 % premij premoženjskih zavarovanj
  Povečevanje deleža EGS-naložb, da do leta 2027 preseže 20 % naložbenega portfelja skupine

* Za (po)zavarovalnice so upoštevane načrtovane kosmate premije, za nezavarovalne družbe pa poslovni prihodki.

Ključni vrednostni cilji 2023–2027 

povprečno letno 

> 4 %
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V obdobju 2023–2027 bo Sava Re izplačevala dividendo med 35 % in 45 % čistega poslovnega
izida Zavarovalne skupine Sava.
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