
ZAVAROVALNE 
SKUPINE SAVA
ZA LETO 2021

December 2020

Letni
načrt



 LETNI NAČRT 2021 ZAVAROVALNE SKUPINE SAVA

DIGITALNA PREOBRAZBA IN 
POSTAVITEV STRANKE V SREDIŠČE
-  Nadaljevanje s projekti implementacije rešitev za 

poslovanje s strankami na daljavo
-  Optimizacija komunikacije s stranko v smislu 

vsekanalne komunikacije in nadomestitve papirne 
komunikacije z elektronsko

-  Vpeljava novih digitalnih možnosti: razširitev 
spletne prodaje, oblikovanje informativnih 
rešitev, naročanje na storitve in razvijanje 
svetovalnic za izbiro primernega zavarovanja za 
posamezen segment strank

IT-TRANSFORMACIJA
-  Pričetek prenove osrednjega podpornega IT-sistema za 

pozavarovanje, premoženje Slovenija in življenje Srbija
-  Zaključek prenove osrednjega podpornega 

informacijskega sistema hrvaške podružnice 
Zavarovalnice Sava

-  Tehnična konsolidacija podatkovnih skladišč s področja 
zavarovalništva

-  Nadaljevanje tehnološko-procesnih nadgradenj 
na področju kibernetske varnosti s poudarkom na 
izobraževanju uporabnikov

-  Uvedba rešitve za podporo upravljanja IT

RAST S PREVZEMI
-  Iskanje priložnosti za rast s prevzemi v dejavnostih 

in na trgih, kjer je skupina že prisotna

POMEMBNEJŠA PODROČJA RAZVOJA V LETU 2021



KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI POSLOVANJA SKUPINE

*  Izključen vpliv tečajnih razlik. Donosnost naložb ne vsebuje stroškov podrejenega dolga.

Načrt temelji na jesenskih napovedih za rast BDP po državah, kjer smo prisotni, in na pričakovanih relativno stabilnih in manj volatilnih finančnih trgih kot v 
iztekajočem letu. Prav tako se predvideva, da v letu 2021 ne bo novih zapiranj gospodarstev in omejitev gibanja, s katerimi so bile države soočene v letu 2020.
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2019 Rebalans 
načrta 2020

Ocena doseganja 
načrta 2020 Načrt 2021

Zavarovalna skupina Sava

Poslovni prihodki 588,5 mio € > 640 mio € > 685 mio €

Poslovni izid po obdavčitvi 50,2 mio € > 50 mio € > 53 mio €

Donosnost lastniškega kapitala (ROE) 13,8 % > 12 % ≥ 11,5 %

Čisti stroškovni količnik 31,7 % 32–33 % 32–33 %

Donosnost naložb* 1,9 % 1,4 % 1,5%

Po/zavarovalni del

Kosmate premije 596,2 mio € > 640 mio € > 685 mio €

Čisti merodajni škodni količnik (pozav. + premož.)* 61,7 % 59–60 % 59–60 %

Čisti kombinirani količnik (pozav. + premož.)* 93,8 % < 94 % < 94 %

= naša ocena za leto 2020 – doseganje načrta posamezne kategorije



KONSOLIDIRANE KOSMATE PREMIJE/
POSLOVNI PRIHODKI PO ODSEKIH

* FOS (Freedom of Services). Posli, sklenjeni na področju EU na podlagi načela svobode opravljanja storitev.
** Vita vključena od 31. 5. 2020.
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Pozavarovanje Slovenija 
premoženje 

(s FOS posli)

Slovenija 
življenje**

Adria premoženje Adria življenje DrugoPokojnine in 
upravljanje 
premoženja

2019 Ocena 2020 Načrt 2021

400

350

300

250

200

150

100

50

0

v mio €

102

347

141

84

11 218

+1 % -5 %
+2 %

+8 % +8 % -22 %+23 % +9 %

Zavarovalne družbe
konsolidirane kosmate premije

Nezavarovalne družbe
konsolidirani poslovni prihodki

Načrtovana sprememba v 2021 glede na 2020 Načrtovana sprememba v 2021 za odsek Slovenija premoženje brez FOS poslov



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. Take izjave so po svoji 
naravi tvegane in negotove. Zato se lahko dejanski razvoj, predvsem poslovna uspešnost, 
pomembno razlikuje od pričakovanj, načrtov in ciljev, objavljenih v tem dokumentu, torej 
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 iz tega dokumenta.
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