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ZAVAROVALNA SKUPINA SAVA

• Smo ena od vodilnih zavarovalniških skupin v jugovzhodni Evropi, kjer smo z 

družbami prisotni v šestih državah regije Adria. 

• Ustvarjamo k strankam usmerjeno, sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in 

trajnostno naravnano zavarovalniško skupino.

• Družbe v skupini zagotavljajo celovito ponudbo finančnih storitev, od 

premoženjskih, življenjskih in dodatnih pokojninskih zavarovanj do upravljanja 

premoženja, zdravstvenih in asistenčnih ter pozavarovalnih storitev. 

• Prilagajanje storitev, lažja in hitrejša pot do njih, krepitev odnosa s stranko in 

izboljševanje uporabniške izkušnje so osnovno vodilo razvoja naše skupine. Tako 

poskrbimo, da je vsaka naša stranka v družbi dobrih ljudi, saj jo pri nas vedno 

postavimo v središče in najdemo zanjo kar najboljšo rešitev.

V družbi dobrih ljudi
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ZAVAROVALNA SKUPINA SAVA V JZ EVROPI

Zavarovalnice, pokojninski družbi in družba za upravljanje*

Pozavarovalnica

* Vsi podatki se nanašajo na tržni delež
** 1–9/2021, ker podatki za celo leto 2021 še niso objavljeni.
*** 1–12/2020, ker novejših podatkov še ni na voljo.

Globalni trg
pozavarovalni posel Save Re
112,1 mio € premij zunaj skupine

Slovenija

Zavarovalnici: 20,0 %
Pokojninska družba: 10,4*** %
Družba za upravljanje: 13,2 %

Hrvaška Podružnica: 1,0 %

Srbija Zavarovalnici: 2,8** %

Črna gora Zavarovalnica: 14,6 %

Zavarovalnica: 8,1 %
Pokojninska družba: 49,4 %

Kosovo Zavarovalnici: 14,5 %

Severna 
Makedonija

bonitetna ocena

2.928 zaposlenih
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PODROČJA DELOVANJA SKUPINE
Slovenija

Obsežna premoženjska in 
življenjska zavarovanja za 
fizične in pravne osebe.

Brezskrbno pokojninsko
varčevanje.

Več kot 40 let sklepamo 
pozavarovanja na več kot 
100 trgih sveta. 

Strokovno upravljanje 
investicijskih in 
vzajemnih skladov.

Življenjsko zavarovanje pred 
raznimi nepripravljenimi 
dogodki.  

Prijazna in dostopna 
asistenčna storitev.



FINANČNI PREGLED
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RAST KOSMATIH PREMIJ

2006 - 20091998 2013 2018 20192015 2016 2020

Vstop na zavarovalne 
trge držav Adria 
regije

•Vstop na 
slovenski trg 
upravljanja 
premoženja s 
prevzemom 
družbe KBM 
Infond

Prevzem 
Zavarovalnice 
Tilia

Prevzem 
Zavarovalnice 
Maribor

Vstop na 
slovenski 
pokojninski trg

Združitev štirih EU 
zavarovalnic –
nastanek 
Zavarovalnice Sava

•Vstop na 
severnomakedonski 
pokojninski trg
• Prevzem slovenske 

mednarodne 
asistenčne družbe TBS 
Team 24

• Prevzem 
zavarovalnice NLB 
Vita
•Vstop na trg 

zdravstvenih storitev 
s prevzemom družbe 
Diagnostični center 
Bled

Kosmata premija 2021: 730 mio EUR

Pozavarovalna premija

Zavarovalna premija



7

RAZVOJ DOBIČKONOSNOSTI POSLOVANJA
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DIVIDENDNA POLITIKA SKUPINE 2020 - 2022

Povečevanje dividende v povprečju za 10 % letno; 
izplačilo med 35 % in 45 % čistega poslovnega izida.

Delnice Save Re kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev in so del delniškega indeksa SBI 
TOP, osrednjega indeksa te borze. 



STRATEGIJA 2020 - 2022
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KLJUČNE RAZVOJNE USMERITVE ZA OBDOBJE 2020 – 2022
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KLJUČNI VREDNOSTNI CILJI ZA OBDOBJE 2020 – 2022



POSLOVANJE
1 - 6 2022
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KLJUČNI POUDARKI 1–6/2022
Rast kosmatih premij za 4,5 % – najbolj na avtomobilskih zavarovanjih zaradi rasti števila prodanih zavarovanj 

in povprečne premije, rast tudi premij odseka pozavarovanje zaradi pozitivnega gibanja cen na globalnih 
pozavarovalnih trgih

Kljub zahtevnim razmeram čisti dobiček v višini 28,9 mio €, dosegel skoraj polovico letnega načrta

Najpomembnejši vplivi na rezultat glede na leto prej:
• Negativen vpliv na škode: povečanje škodnih rezervacij zaradi škodne inflacije, ujm in normalizacije škodne 

pogostosti avtomobilskih zavarovanj v Sloveniji po pandemiji.
• Pozitiven vpliv na tehnični rezultat: izboljšanje rezultata FOS posla, rezultata odvisnih družb zunaj Slovenije 

in pozavarovanja.
• Negativen vpliv na rezultat iz naložbenja: neugodno gibanje na finančnih trgih vplivalo na dobiček 

slovenske pokojninske družbe in na donos naložb zaradi spremembe poštene vrednosti naložb FVPL.

Ugoden razplet vzorčnega postopka v Republiki Irski proti Zavarovalnici Savi glede covidnih škod po njeni 
polici za kritje obratovalnega zastoja.

Jošt Dolničar je s 5. 5. 2022 prevzel vodenje uprave Zavarovalnice Sava. Uprava Save Re po njegovem odhodu 
do nadaljnjega deluje v tričlanski sestavi.

23. 6. 2022 je bilo na skupščini delničarjev potrjeno izplačilo dividende v višini 1,50 € na delnico, kar 

predstavlja 5,5 % dividendno donosnost.
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POMEMBNEJŠI POKAZATELJI POSLOVANJA

*   Izključen vpliv tečajnih razlik. Pri donosnosti naložbenega portfelja niso vključeni stroški podrejenega dolga. Pri stroškovnem količniku je izključena amortizacija pogodbenih odnosov s strankami. 
** V izračun kombiniranega količnika sta vključena le odseka pozavarovanje in premoženje.

Sprememba

2022/2021

Skupina

Poslovni prihodki 363,7 364,2 > 700 0,1 %

Kosmate premije 414,5 433,0 4,5 %

Čisti stroškovni količnik s poslovnimi prihodki* 27,7 % 28,5 % 31 ̶ 32 % +0,9 o. t.

Donosnost naložbenega portfelja* 1,7 % 1,4 % 1,4 % -0,3 o. t.

Poslovni izid po obdavčitvi 43,5 28,9 > 60 -33,4 %

Donosnost lastniškega kapitala 17,8 % 12,1 % >= 11,5 % -5,7 o. t.

Pozavarovanje + premoženje

Čisti kombinirani količnik (brez vpliva tečajnih razlik)** 85,1 % 92,3 % < 94 % +7,2 o. t.

31. 12. 2021 30. 6. 2022

Kapital 504,1 412,7 -18,1 %

Naložbeni portfelj 1.581,4 1.466,1 -7,3 %

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 532,1 479,2 -9,9 %

Sredstva varčevalnih skladov pokojninskih družb 971,1 967,1 -0,4 %

Sredstva v upravljanju pri družbi za upravljanje finančnih skladov 570,5 497,6 -12,8 %

mio €, razen odstotki 1–6/2021 1–6/2022 Načrt 2022
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SESTAVA KONSOLIDIRANIH KOSMATIH PREMIJ

Konsolidirane kosmate premije po zavarovalnih vrstah

Rast/padec glede 
na preteklo 

obdobje
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SESTAVA NALOŽBENEGA PORTFELJA

v mio EUR 31. 12. 2021 30. 6. 2022

Državne obveznice 718,5 686,9

Poslovne obveznice 592,1 475,4

Denar in denarni ustrezniki 74,0 123,2

Infrastrukturni skladi 44,5 53,0

Delnice 36,0 24,8

Vzajemni skladi 35,9 22,9

Nepremičninski skladi 15,8 17,0

Depoziti in CD-ji 18,6 16,1

Naložbene nepremičnine 14,3 14,0

Drugo 31,8 32,7

Skupaj naložbeni portfelj 1.581,4 1.466,1

Znižanje strukturnega deleža naložb v poslovne obveznice za 5,0 o. t. je posledica negativne 
spremembe presežka iz prevrednotenja ter zapadanja in prodaj, kar je povzročilo povečanje deleža 
denarja in denarnih ustreznikov. Del sredstev iz zapadanj in prodaj je bil naložen v državne obveznice. 



KLJUČNA 
TVEGANJA IN 
VPLIV 
TRENUTNIH 
OKOLIŠČIN NA 
POSLOVANJE



POMEMBNEJŠA TVEGANJA V 2022

18

Povečanje tržnih tveganj (negotovost na finančnih trgih, dvig 
netveganih obrestnih mer, povečevanje kreditnih pribitkov v 
prihodnje).

Povečanje tveganj, povezanih z inflacijo (vpliv škodne inflacije, vpliv 
na stroške).

Nespremenjena ocena zavarovalnih tveganj –tveganje povečanja 
frekvence in višine škod. 

Povečanje strateških tveganj (negotove makroekonomske razmere, 
vpliv na doseganje poslovnih rezultatov).

2.

1.

3.

4.

V letu 2022 povečanje tveganj (vpliv dogajanja na finančnih trgih, inflacija, 
geopolitična situacija).



DELNICA POSR
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PREDNOSTI SKUPINE Z VIDIKA VLAGATELJEV

Izvrstne danosti za rast 
na zavarovalnih trgih 
regije Adria.

Izkušeno vodstvo z 
jasno vizijo in merljivimi 
poslovnimi cilji.

Visoka dobičkonosnost.

Močan tržni položaj (št. 3) v regiji.

Zavezanost k ustvarjanju 
donosa za delničarje.

Dober položaj za rast na 
pozavarovalnih trgih.

Močan finančni položaj in 
solventnost in stabilna 
srednjeročna bonitetna napoved.

1

2

3

45

6

7



HVALA ZA POZORNOST 

Za dodatne informacije:

ir@sava-re.si
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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.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

V prihodnost usmerjene izjave

Dolžnost posodabljanja
Sava Re ne prevzema nobene obveznosti glede posodabljanja v prihodnost 
usmerjenih izjav ali drugih informacij iz tega dokumenta.


