WIENER STÄDTISCHE, Vienna Insurance Group

WIENER STÄDTISCHE
zavarovalnica
vaø zanesljivi zavarovalni partner.

Ringturm - sedeæ zavarovalnice Wiener Städtische na Dunaju
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PREDGOVOR

Vienna Insurance Group

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA
INSURANCE GROUP je ena najveœjih zavarovalnih
skupin v Srednji in Vzhodni Evropi. Ta poloæaj je dosegla
s postopno øiritvijo od leta 1990. Trenutno smo navzoœi
v 23 evropskih dræavah. V Sloveniji smo odprli
podruænico leta 2004. Trudimo se, da ponujamo
slovenskim zavarovalcem kakovostne zavarovalne storitve
æivljenjskih in premoæenjskih zavarovanj. To je tudi naøe
poslanstvo. Visok in drzen cilj – uvrstiti se med najveœje
ponudnike zavarovalnih storitev na Slovenskem – æelimo
uresniœiti s sodobnimi in inovativnimi zavarovalnimi
produkti, hitrim in poøtenim reøevanjem økod,
s strokovno usposobljenimi sodelavci ter kakovostno
mreæo zavarovalnih zastopnikov in posrednikov.
Tveganja in z njimi povezane skrbi so del æivljenja in
naøega vsakdana, zato se jim ne moremo povsem ogniti.
Dovolite nam, da za vas prevzamemo del tveganj in skrbi
ter poskrbimo zanje. Izbrali boste zaupanja vrednega
partnerja in spremenili tveganje v uspeh.
Tomo Mrfien,
direktor podruænice v Ljubljani
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VIENNA INSURANCE
GROUP

Vienna Insurance Group

Od ustanovitve leta 1824 se je zavarovalnica
WIENERSTÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA
INSURANCEGROUP razvila v vodilno zavarovalno druæbo
na avstrijskem in srednjeevropskem trgu. Leta 2006 je
skupina Wiener Städtische predstavila novo krovno
blagovno znamko Vienna Insurance Group. Njen namen
je predstavljati povezanost zavarovalnic znotraj skupine,
ki øe vedno delujejo s svojimi izvornimi imeni in
blagovnimi znamkami in tako predstavljajo uspeøno
strategijo »multi brand«.
Vienna Insurance Group je velika druæina, v kateri vsaka
druæba nastopa s svojo blagovno znamko kot imenom in
blagovno znamko skupine Vienna Insurance Group kot
priimkom.
Skupina Vienna Insurance Group (VIG) s sedeæem na
Dunaju je ena vodilnih mednarodnih zavarovalnih skupin
na podroœju Srednje in Vzhodne Evrope. Druæbe VIG
zagotavljajo kakovostne zavarovalne storitve na podroœju
tako æivljenjskih kot premoæenjskih zavarovanj. Glavni cilj
skupine je skrbeti za inovativne zavarovalne reøitve na
vseh podroœjih æivljenja in delovanja ter zagotoviti
izvrstno storitev za stranke. Trenutno obsega VIG 50
zavarovalnih druæb z okrog 23000 sodelavci, ki delujejo v
23 dræavah.

VODILNI POLOÆAJ
V SREDNJI
IN VZHODNI EVROPI

Vienna Insurance Group je bila ena prvih zavarovalnih
skupin, ki je prepoznala in izkoristila priloænost visokega
potenciala rasti nove zdruæene Evrope. Danes je VIG
prisotna v 23 trgih od Estonije na severu do Turœije na
jugu in od Vaduza na zahodu do Vladivostoka na vzhodu
ter tako dosega øiroko geografsko razprøitev. Po prevzemu
zavarovalnih poslov Erste Group v Avstriji, na Œeøkem,
Slovaøkem, v Madæarski, Hrvaøki in Romuniji, je VIG
moœno okrepila svojo prisotnost na teh trgih.
Vienna Insurance Group je optimalno pripravljena
izkoristiti uœinke naraøœajoœega æivljenjskega standarda in
s tem povezanega zviøevanja potreb po zavarovalnih
storitvah v dræavah Srednje in Vzhodne Evrope. V letu
2008 je znaøal deleæ skupne premije skupine, ki izhaja
iz dræav Srednje in Vzhodne Evrope, æe okrog 50%, pri
premoæenjskih zavarovanjih pa œez 60%. Tako visokega
deleæa ne dosega nobena druga mednarodna zavarovalna
skupina.
Na osnovi naøih izkuøenj, ki smo si jih pridobili na trgih
Srednje in Vzhodne Evrope, verjamemo, da lahko, zaradi
manj nasiœenega trga kot v Zahodni Evropi, tudi v
prihodnjih letih dosegamo rasti premij obœutno nad
tistimi, ki jih dosegajo v Zahodni Evropi.

Finanœna varnost

JASNA STRATEØKA
USMERITEV
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Cilj Vienna Insurance Group je doseœi dolgoroœno
kontinuirano rast premij in dobiœkov. V zvezi s tem smo
si doloœili naslednje naloge: okrepiti vodilni poloæaj
Vienna Insurance Group v Avstriji in nadaljevati øiritev
zavarovalnih poslov na podroœjih Srednje in Vzhodne
Evrope. Æe veœ let zasleduje Vienna Insurance Group
strategijo rasti vrednosti s ciljem postati vodilni. To se
nanaøa tako na skupino kot celoto, na vodstvo, kot tudi
na vsakega sodelavca.
Na ta naœin skupina izgrajuje dobre odnose s strankami,
do katerih dostopa po raznovrstnih trænih kanalih,
sistematiœno izkoriøœa sinergije in dosega øiroko
razprøenost tveganj. Na primer, øiroka razprøitev po trgih
in produktih omogoœa ustrezno trdno poslovno strukturo,
ki se odraæa v izvrstni bonitetni oceni po Standard &
Poor’s (A+, »outlook stable«). Pomemben dejavnik
uspeha Vienna Insurance Group je tudi tudi strategija
»multi-brand«, pri kateri se, na vseh trgih, v katerih
delujemo, naslanjamo na preizkuøene blagovne znamke z
bogato tradicijo.

SODELAVNCI SO
ZAGOTOVILO USPEHA
IZVRSTNA BONITETNA
OCENA PO
STANDARD & POOR’S

DELNICE NA
DUNAJSKI BORZI

Rezultati Vienna Insurance Group so najbolj odvisni od
sodelavcev, ki razvijajo kakovostne izdelke in storitve ter
kreirajo tesne vezi s strankami in poslovnimi partnerji.

V zaœetku marca 2009 je mednarodno priznana bonitetna
druæba Standard & Poor’s potrdila obsojeœo bonitetno
oceno A+ za Wiener Städtische Versicherung AG Vienna
Insurance Group. Standard & Poor’s priœakuje, da bo
vodstvo nadaljevalo z uspeøno rastjo. Zaradi pozitivnih
rezultatov je potrdila tudi izgled kot »stabilen«. Druæba
tako øe naprej dosega zelo dobro bonitetno oceno kljub
trenutnim ekonomskim razmeram.

Delnica WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA
INSURANCE GROUP je uvrøœena na dunajsko borzo in
spada med najbolj trgovane delnice in delnice z najveœjo
træno kapitalizacjo. Delnica je predstavljena tudi v
indeksu delnic »blue-chip« podjetij dunajske borze, ATX
(Austrian Traded Index).
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ZGODOVINA WIENER
STÄDTISCHE
VERSICHERUNG AG
VIENNA INSURANCE GROUP

Zavarovalnica s tradicijo

1824 Vzajemno zavarovalnico za poæarna zavarovanja
Wechselseitige k. u. k. priv.
Brandschadenversicherungsanstalt ustanovi Georg
Ritter von Högelmüller s 364 drugimi
posamezniki; med njimi so bili knezi, grofi, baroni
in industrialci ter cerkvene institucije.
1839 Na pobudo profesorja matematike Josefa
Salomona zaœne delovati na Dunaju prva
æivljenjska zavarovalnica v Avstriji Allgemeine
wechselseitige Capitalien- und RentenVersicherungsanstalt. Pozneje se preimenuje v
Janus wechselseitige Lebensversicherungs-Anstalt.
1898 Ob 50-letnici vladavine cesarja Franca Joæefa I
ustanovi dunajski mestni svet zavarovalnico
Städtische Kaiser Franz Joseph-Jubiläums-Lebensund Rentenversicherungs-Anstalt.
1919 Zavarovalnica se zaœne ukvarjati tudi s
premoæenjskimi zavarovanji. Spremeni tudi ime, in
sicer v Gemeinde Wien-Städtische
Versicherungsanstalt. Od takrat se uporablja
skrajøano poimenovanje zavarovalnice – Wiener
Städtische.
1924 Nekdanji Wechselseitige, k. u. k. priv.
Brandschadenversicherungsanstalt in Janus
wechselseitige Lebensversicherung-Anstalt se
zdruæita v Wechselseitige Brandschaden und
Janus allgemeine Versicherungs-Anstalt auf
Gegenseitigkeit.
1929 Wiener Städtische prevzame delnice zavarovalnice
Union Versicherungs-Aktiengesellschaft in s tem
pravice poslovanja v novih zavarovalnih vrstah
premoæenjskih zavarovanj.
1934 Wiener Städtische pridobi deleæe v zavarovalnici
Wechselseitigen Krankenversicherungsanstalt in
leta 1935 prevzame nadzor nad poslovanjem te
druæbe.
1938 Zdruæita se Gemeinde Wien-Städtische
Versicherungsanstalt in Wechselseitige
Brandschaden und Janus allgemeine
Versicherungs-Anstalt auf Gegenseitigkeit.
1945 Majhna skupina sodelavcev Wiener Städtische
zaœne obnavljati povsem uniœeno podjetje. Po
enem letu se vselijo v poslovne prostore na
Tuchlauben 8, Wien1.
1947 Druæba se preimenuje v Wiener Städtische
Wechselseitige Versicherungsanstalt.
1955 Odprtje novih poslovnih prostorov na sedeæu
druæbe na Schottenring 30, Wien 1. Zgradba
Ringturm je bila takrat prva poslovna hiøa na
Dunaju.
1964 Sklenjena je pogodba o sodelovanju z æivljenjsko
zavarovalnico Jupiter Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit.
1966 Wiener Städtische pridobi 40-odstotni deleæ delnic
zavarovalnice Österreichische Volksfürsorge
Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft.

Zgodovina
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1971 Prevzem veœinskega deleæa v Donau Allgemeine
Versicherungs-Aktiengesellschaft.
1990 Vstop na zavarovalniøki trg nekdanje
Œeøkoslovaøke z deleæem novo osnovane
zavarovalnice Kooperativa poist’ovna, a. s.
Ustanovitev zavarovalnice InterRisk v Wiesbadnu.
1991 Zdruæitev Wiener Verein Lebens- und
Bestattungsversicherung auf Gegenseitigkeit z
Wiener Städtische.
1992 Nakup 70 odstotkov delnic zavarovalnice Montan
Versicherung Aktiengesellschaft, ki je
specializirana za industrijska zavarovanja.
Portfelj zavarovalnih pogodb vzajemne zavarovalne
druæbe Wiener Städtische Wechselseitige
Versicherungsanstalt se prenese na delniøko
druæbo Wiener Städtische zavarovalnice. Vzajemna
druæba Wiener Städtische Wechselseitige
Versicherungsanstalt - Vermögensverwaltung
obstaja øe naprej kot finanœni holding.
1993 Ob razpadu nekdanje Œeøkoslovaøke na Œeøko in
Slovaøko republiko se podruænici Kooperativa
poist’ovna, a. s. v Pragi in Brnu razdruæita v dve
loœeni delniøki druæbi. Druæba v Brnu se leta 1999
zdruæi s Kooperativo pojist’ovna, a. s. v Pragi. Na
Slovaøkem pa zaœne delovati Kooperativa
poist’ovna, a.s.
1994 Druæba izda prednostne delnice, ki oktobra kotirajo
v uradni kotaciji dunajske borze.
1996 Vstop na madæarski zavarovalniøki trg.
1998 Vstop na poljski zavarovalniøki trg.
1999 Ustanovitev zavarovalnice Vienna Life
Lebensversicherung AG v Liechensteinu.
Vstop na hrvaøki zavarovalniøki trg z ustanovitvijo
Wiener Städtische osiguranje, d. d.
Ustanovitev podruænice Wiener Städtische
Allgemeine Versicherung AG v Italiji.
2000 Ustanovitev æivljenjske zavarovalnice Vienna Life
na Poljskem.
2001 Vstop na romunski zavarovalniøki trg, deleæ v
romunski zavarovalnici Unita S. A.
Pridobitev deleæa v slovaøki Komunalna poistovna, a. s.
Zdruæitev zavarovalnic Wiener Städtische
osiguranje, d. d. in Kvarner osiguranje, d. d. v
Kvarner Wiener Städtische osiguranje, d. d.
Pridobitev deleæev v dveh poljskih zavarovalnicah
Compensa æivljenje in Compensa premoæenje.
2002 Pridobitev deleæev beloruske zavarovalnice Kupala
(Joint-Belarus-Austrian Insurance Company
Kupala).
Pridobitev deleæev bolgarskih zavarovalnic
Bulgarski Imoti Life Insurance Company in
Bulgarski Imoti Non-Life Insurance Company.
Pridobitev veœinskega deleæa v romunski
zavarovalnici za kmetijska zavarovanja Agras S. A.
Udeleæba v slovaøki zavarovalnici Kontinuita
poist’ovna, a. s.
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Zgodovina

2003 Zaœetek poslovanja novo ustanovljene
zavarovalnice Wiener Städtische osiguranje, a. d.
o. v Srbiji.
Zdruæitev druæbe Heros in Compensa premoæenje.
2004 Skupina Wiener Städtische postane edini lastnik
slovaøke Kontinuita poist’ovna, a.s.
Zaœetek poslovanja v Sloveniji z odprtjem
podruænice Wiener Städtische Allgemeine
Versicherung AG v Ljubljani.
Vstop v ukrajinsko zavarovalnico Jupiter.
2005 Pridobitev veœinskega deleæa v romunski druæbi S.
C. OMNIASIG S. A., ki je v lasti tudi drugih
zavarovalnic.
Pridobitev veœinskega deleæa v ukrajinski
zavarovalnici Kniazha.
Œeøka Kooperativa prevzame 100 odstotkov delnic
druæbe Ceska podnikatelska pojist’ovna, a.s.
Pridobitev deleæa v poljskih zavarovalnicah Benefia
premoæenje, Benefia æivljenje in æivljenjski
zavarovalnici Royal Polska.
Nakup veœinskega deleæa hrvaøke æivljenjske
zavarovalnice Cosmopolitan Life, d. d.
Udeleæba v druæbi Kardan Financial Services B.
V., ki ima veœinski deleæ v TBIH Financial Services
Group NV, holdinøki druæbi z deleæi v veœ
zavarovalnicah Srednje in Vzhodne Evrope.
Dokapitalizacija v obliki emisije delnic za 910
milijonov evrov, poveœanje deleæa razprøenega
lastniøtva delnic na 30 odstotkov.
2006 Nakup veœinskega deleæa v poljski zavarovalnici
CIGNA STU S. A.
Nakup ukrajinske zavarovalnice Globus.
Zaœetek poslovanja v Rusiji z MSK – Moskovsko
zavarovalnico.
Prenos 40-odstotnega deleæa v Kardan Financial
Services B. V. v 60-odstotni neposredni deleæ v
TBIH Financial Services Group NV.
Uvedba krovne blagovne znamke Vienna Insurance
Group in preimenovanje druæbe v WIENER
STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA
INSURANCE GROUP.
2007 Pridobitev veœinskega deleæa v TU Polski Zwia˛zek
Motorowy S.A.
Vstop na Turøki trg, z nakupom zavarovalnice Ray
Sigorta A.
Vstop na trge Albanije, Makedonije in Kosova z
nakupom Sigma Sh.a.
Nakup veœinskega deleæa v SC Asigurarea
Romaneasca Asirom S.A.
Vstop na baltski trg
2008 Novo træno ime „Vienna Insurance Group“
(skrajøano ime na vrednostnih papirjih: VIG)
za delnice
Vpis na Praøko borzo
Nakup skupine Ukrainska Strakhova Grupa
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Rezultati

KLJUŒNI FINANŒNI PODATKI ZA SKUPINO VIENNA INSURANCE GROUP
2005

2006

2007

2008

Izkaz poslovnega izida
Obraœunane premije

Milijonov EUR

5.007,84

5.881,51

6.911,93

7.898,87

Premoæenjska zavarovanja

Milijonov EUR

2.563,32

3.067,15

3.671,17

4.278,85

Æivljenjska zavarovanja

Milijonov EUR

2.156,43

2.516,46

2.934,16

3.305,73

Zdravstvena zavarovanja

Milijonov EUR

288,09

297,90

306,60

314,28

Prihodki iz naloæb

Milijonov EUR

605,43

716,45

1.002,64

918,14

Dobiœek pred davki

Milijonov EUR

240,34

320,97

437,30

540,80

Premoæenjska zavarovanja

Milijonov EUR

145,47

175,69

265,07

414,23

Æivljenjska zavarovanja

Milijonov EUR

73,41

132,47

157,20

102,40

Zdravstvena zavarovanja

Milijonov EUR

21,45

12,81

15,03

24,17

Œisti dobiœek obraœunskega obdobja po
davkih in deleæu manjøinskih lastnikov

Milijonov EUR

196,98

260,90

312,62

408,53

Finanœne naloæbe

Milijonov EUR

16.924,74

19.600,95

23.237,37

28.149,97

Kapital

Milijonov EUR

2.059,33

2.283,21

2.615,56

4.138,79

Zavarovalno-tehniœne rezervacije

Milijonov EUR

14.816,16

16.867,28

20.040,65

25.029,14

Skupaj sredstva

Milijonov EUR

19.441,45

22.483,45

26.745,07

33.665,12

delnic

105.000.000

Milijonov EUR

5.234,25

5.586,00

5.775,00

3.087,36

delnic

okrog
32.600

okrog
107.000

okrog
125.000

okrog
172.000

Cena na dan 31. decembra

EUR

49,85

53,20

55,00

24,12

Najviøja vrednost

EUR

52,20

54,27

57,90

58,20

Najniæja vrednost

EUR

24,65

41,26

45,01

16,00

%

105,10

6,72

3,38

-56,10

EUR

0,66

0,82

1,10

2,00*

%

1,32

1,54

2,00

8,29*

EUR

2,27

2,48

2,98

3,41

21,96

21,45

18,46

7,07

16.346

18.587

20.307

23.393

Bilanca stanja

Podatki o delnici
Øtevilo delnic
Træna kapitalizacija
Povpreœno øtevilo trgovanih delnic na dan

Donosnost delnice (brez dividend) v letu
Dividenda na delnico
Dividendna donosnost
Dobiœek na delnico
Teœaj/dobiœek na delnico (P/E)
na dan 31. decembra
Øtevilo zaposlenih

Vir: Podatki iz letnih poroœil za leta 2005, 2006, 2007 in 2008.
Vsi podatki so dostopni na http:\\www.wienerstaedtische.si.

105.000.000 105.000.000 128.000.000
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Podruænica v Sloveniji

WIENER STÄDTISCHE
ZAVAROVALNICA
V SLOVENIJI

Wiener Städtische zavarovalnica, podruænica v Ljubljani
je bila ustanovljena avgusta leta 2004, poslovati pa je
zaœela novembra istega leta.

WIENER STÄDTISCHE –
EDINA ZAVAROVALNICA
V SLOVENIJI Z
BONITETNO OCENO A+

Zaradi svoje finanœne moœi in stabilnosti vam nudimo
visoko varnost. Zagotavljamo jo s kapitalom in ustreznimi
naloæbami, tudi v primeru najveœjih katastrof.

STRATEGIJA RASTI

Naø cilj je postati ena izmed petih najmoœnejøih
zavarovalnic v vseh dræavah, v katerih smo dejavni, in
doseœi vsaj 10-odstotni træni deleæ.

Priznana bonitetna hiøa Standard & Poor’s je naøi
zavarovalnici na podlagi izkazov, ki dokazujejo preudarno
in stabilno finanœno poslovanje podelila visoko oceno A+.
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA
INSURANCE GROUP je edina zavarovalnica ki se lahko
pohvali s tako visoko oceno v Sloveniji pa tudi v Avstriji
ter øtevilnih drugih dræavah, v katerih je navzoœa.

Poslovanje Wiener Städtische zavarovalnice, podruænice v Ljubljani
V tisoœih EUR
Kosmata obraœunana premija
Premoæenjska zavarovanja
Æivljenjska zavarovanja

ZANESLJIVO
OBVLADUJEMO
VAØE SKRBI

2005
5.052
689
4.363

2006
5.839
1.465
4.374

2007
7.235
1.856
5.378

2008
8.536
2.962
5.574

Wiener Städtische zavarovalnica, podruænica v Ljubljani
sklepa vse vrste æivljenjskih in premoæenjskih zavarovanj,
razen zavarovanj motornih vozil in kreditnih zavarovanj.
Naøe poslanstvo je s sodobnimi kakovostnimi in
inovativnimi zavarovalnimi produkti zagotoviti strankam
finanœno varnost in stabilnost ter jih zaøœititi pred
nevarnostmi, ki lahko ogrozijo njihovo æivljenje in
premoæenje. Prizadevamo si kakovostno opravljati
zavarovalne posle, posebno pri reøevanju økod.

Æivljenjska zavarovanja

ÆIVLJENJSKA
ZAVAROVANJA
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Primerno zavarovanje za vsakogar
Ljudje imamo razliœne cilje in potrebe, zato so razliœna
tudi naøa priœakovanja in zahteve pri æivljenjskih
zavarovanjih. Nekdo si æeli zagotoviti finanœno neodvisnost v œasu po upokojitvi in uresniœiti naœrte o katerih
sanja. Drugi æeli zaøœititi svojo druæino in poskrbeti za
finanœno varno prihodnost svojih otrok, tretji spet æeli
sproti nalagati svoje denarne prihodke, s katerimi si ustvarja premoæenje za zadovoljitev svojih æelja – denimo za
nakup hiøe.
Pri zavarovalnici Wiener Städtische vam za vsako vaøo
æeljo in potrebo ponudimo primeren zavarovalni produkt,
s katerim laæje doseæete svoje cilje. Œe se vaøi cilji
medtem spremenijo, lahko brez teæav temu prilagodite
tudi zavarovalni produkt. Naøi produkti so prilagodljivi
skoraj vsem æivljenjskim okoliøœinam.

Æivljenjsko zavarovanje za smrt in doæivetje
Ta produkt predstavlja t. i. klasiko med æivljenjskimi
zavarovanji. Zavarovanje za primer smrti in doæivetja
ponuja veliko moænosti, da poskrbimo za zanesljivo ustvarjanje premoæenja in hkrati zaøœitimo druæino pred
nepredvidenimi finanœnimi tveganji. Ponuja moænost prilagoditve vaøi æivljenjski situaciji. V œasu plaœevanja premije se vplaœana sredstva nalagajo in ustvarjajo donose.
Ob izteku pogodbe imate na razpolago premoæenje
zavarovalne pogodbe, ki ga lahko dvignete v enkratnem
znesku ali pa prejemate meseœno rento. V primeru smrti
zavarovanca se upraviœencu izplaœa zavarovalna vsota za
primer smrti skupaj z do tedaj pripisanimi dobiœki. Svoje
zavarovanje pa lahko nadgradite tudi z dodatnimi
zavarovanji za primer nezgodne smrti, trajne invalidnosti,
œasovno omejene ali doæivljenjske nezgodne rente v
primeru invalidnosti ter oprostitve plaœila premije v
primeru bolezni ali nezgode.

Æivljenjska zavarovanja za primer smrti
Kdor potrebuje finanœno varnost za svojo druæino in æeli
plaœevati nizko premijo, se odloœa za naøe zavarovanje za
primer smrti. Slednje omogoœa visoka zavarovalna kritja v
primeru smrti ob razmeroma nizki premiji. Izberete lahko
zavarovalno kritje, ki je celotno trajanje zavarovanja
enako ali pa se odloœite za letno padajoœe zavarovalno
kritje. Ta produkt je øe posebej zaæelen ob visokih kreditnih obveznostih druæinskih œlanov.
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Æivljenjska zavarovanja

Rentna in pokojninska zavarovanja
S starostjo se zdi, kot da œas teœe hitreje. V svojem
aktivnem delovnem obdobju, si ponavadi teæko predstavljamo, kakøen bo naø vsakdan œez deset ali dvajset let.
Tudi mnogi, ki æe uæivajo svojo pokojnino, si pogosto
zatiskajo oœi pred nekaterimi dejstvi:
• ob upokojitvi se naøi prihodki zmanjøajo tudi za tretjino
ali veœ; generacije, ki se bodo upokojevale v
prihodnosti, si lahko zagotovijo polno finanœno varnost
v pokoju le z lastnim zavarovanjem;
• povpreœna neto starostna pokojnina v Sloveniji v letu
2008 je znaøala 603,72 evra, povpreœna bruto vdovska
ali druæinska pokojnina v istem obdobju pa 416,32
evra (vir: spletna stran ZPIZ:
http://www.zpiz.si/src/predstavitev/pokojnine.html).
Zagotoviti finanœno varnost in ohraniti æivljenjski standard
sebi in bliænjim, tudi v obdobju po upokojitvi, postajata
œedalje pomembnejøa cilja za vsakogar. Z naøimi
rentnimi in pokojninskimi zavarovanji, z æe danes znano
minimalno zagotovljeno viøino rente, skrbimo za varnejøo
prihodnost naøih zavarovalcev, saj omogoœajo zapolnitev
prihodkovne vrzeli, ki nastopi po upokojitvi.

United Funds of Success
Sami izbirate podroœje svojih finanœnih naloæb in strategij. Svoj æivljenjski standard æelite øe naprej izboljøevati
in ob tem poveœevati svoje premoæenje. Kakrøni koli so
vaøi cilji, z naøim æivljenjskim zavarovanjem, vezanim na
enote skladov United Funds of Success (UFOS), boste
korak bliæe njihovi uresniœitvi – tudi œe æe imate sklenjeno drugo æivljenjsko zavarovanje. V sklopu United
Funds of Success izbirate med naloæbami v 62 skladov
po vaøi æelji – z veœ ali manj tveganja oziroma varnosti.
Recept za uspeh United Funds of Success:
• kombinacija æivljenjskega zavarovanja in naloæb v
investicijske sklade,
• meøanica mednarodnih investicijskih skladov svetovno
priznanih upravljavcev,
• prosta izbira naloæbene strategije vlagatelja,
• moænost izbire sklada z zajamœenim minimalnim
obrestovanjem,
• moænost enkratnih doplaœil,
• fleksibilna delna izplaœila,
• zaøœita dobiœkov z »Lock-In«,
• optimiziranje naloæb z zamenjavo skladov,
• osebno svetovanje.

Premoæenjska zavarovanja

PREMOÆENJSKA
ZAVAROVANJA
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ZAVAROVANJE HIØ IN STANOVANJSKE OPREME
Naø dom skupaj z opremo predstavlja naøe najveœje
premoæenje. Omogoœa nam varno in prijetno æivljenje.
Prava reøitev je preprosta in poceni! Z naøim produktom
za zavarovanje hiø in stanovanjske opreme lahko odliœno
zavarujete svoje premoæenje proti øtevilnim nevarnostim,
ob tem pa vam nudimo øe zavarovanje odgovornosti
zasebnika.
Naø produkt za zavarovanje stanovanjskih hiø in opreme
vam v paketu nudi zavarovanje na novo vrednost. Z njim
zavarujemo vaøe glavne in stranske objekte, kot so
garaæe, poslopja, drvarnice, ki se nahajajo na zemljiøœu,
navedenem na polici.
Naravne nevarnosti, kot so poæar, neurje in økode, ki jih
povzroœi teæa snega, zemljski plaz ali poplava, se
ponavadi pojavijo nepredvideno, njihove posledice pa so
pogosto katastrofalne. Zaradi tovrstnih økod se lahko
znajdemo brez strehe nad glavo in v hudi finanœni stiski.
Iz zgoraj navedenih razlogov vsem lastnikom hiø
priporoœamo, naj sklenejo zavarovanje objekta na novo
vrednost. S takønim zavarovanjem bo lahko zavarovalec v
primeru økode svoj dom ustrezno obnovil.
Pri zavarovanju stanovanjske opreme vam poleg
omenjenih nevarnosti zavarovanje nudi zaøœito v primeru
vloma in ropa, razbitja stekla, izliva vode ter vam v
primeru boljøega zavarovalnega kritja omogoœa bivanje v
nadomestnem stanovanju, dokler se uniœen dom ne
sanira.
BUSINESS CLASS
Za majhna, srednja in srednje velika podjetja smo razvili
poseben produkt s øirokim spektrom kritij. Poimenovali
smo ga BUSINESS CLASS.
Zavedamo se, da naøe stranke potrebujejo za svoje
podjetje in zaposlene optimalno zavarovanje in ustrezno
kritje v primeru nevarnosti. Kot moœan, izkuøen in
zanesljiv partner z dolgoletno tradicijo zavarovalnica
Wiener Städtische VIENNA INSURANCE GROUP svojim
zavarovalcem ponuja primerno reøitev.
Filozofijo in poslanstvo produkta Business Class bi lahko
na kratko opisali z naslednjimi besedami:
preprost – prilagodljiv – celosten.
Business Class je prava izbira, ko gre za obrtniøko
paketno zavarovanje ali pa za zavarovanje proizvodnih
podjetij.
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Business Class

Produkt je vsestranski in primeren skoraj za vsa podjetja.
Limiti kritij so izredno visoki.
Glede na tip in dejavnost vaøega podjetja lahko po svojih
æeljah izbirate med:
• osnovnim zavarovanjem – mali paket,
• razøirjenim zavarovanjem – srednji paket,
• zavarovanjem z najviøjimi moænimi kritji – veliki paket.
V skladu s svojimi potrebami izbirate zavarovanje za
vsebino (opremo, stroje in aparate ter zaloge) in zgradbe
proti poæaru, neurju, izlivu vode, vlomu ali ropu. Prav
tako lahko izbirate razliœne stopnje zavarovalne zaøœite v
primeru obratovalnega zastoja, ki vam zagotavlja
pokrivanje nastalih stroøkov, ko zaradi økode v podjetju
ne morete poslovati.
Ob sklenjenem zavarovanju odgovornosti podjetja vas
zaøœitimo pred morebitnimi stroøki in finanœno izgubo v
primeru, da zaradi vaøe poslovne dejavnosti utrpijo økodo
tretje osebe, tuje stvari ali premoæenje tretjih oseb. V
primeru, da imate proizvodno podjetje, si morate v skladu
z zakonom priskrbeti ustrezno zavarovalno kritje za
izdelke z napako. V kolikor so vaøi izdelki namenjeni za
vgradnjo v konœni izdelek, se meøajo ali predelujejo, pa
je za vas primerno tudi zavarovanje razøirjene
odgovornosti za izdelke z napako.
Naslednji pomembni sestavni deli zavarovanja Business
Class, ki jih lahko prilagodite potrebam vaøega podjetja, so:
• zavarovanje strojev,
• pavøalno zavarovanje elektronike,
• transportno zavarovanje,
• zavarovanje stvari v zamrzovalnikih.
Ne glede na to, ali je poslovanje vaøega podjetja omejeno
na en sam kraj ali pa je navzoœe na razliœnih lokacijah je
celotno zavarovanje vkljuœeno na eni sami polici.
Naøim zavarovalcem ponujamo svetovanje izkuøenih
zavarovalnih zastopnikov in posrednikov. Ob natanœni
preuœitvi zahtev, potreb in poslovanja podjetja skupaj
izdelajo analizo rizikov in izberejo ustrezno kombinacijo
za vsako podjetje posebej.
BUSINESS CLASS – œe ne najdete reøitve, le-ta ne obstaja.

Zahtevnejøa zavarovanja

POSEBNO POZORNOST
NAMENJAMO VEŒJIM
ORGANIZACIJAM
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Prednosti naøih storitev pri zahtevnejøih
zavarovanjih
Dolgoletne izkuønje in prevladujoœ poloæaj
zavarovalnice Wiener Städtische pri industrijskih
zavarovanjih na avstrijskem trgu ter znanje pri
obvladovanju velikih zavarovalnih tveganj mednarodnih
podjetij so jamstvo za kakovostne zavarovalne storitve.
Finanœna moœ
in stabilnost zavarovalnice kot odraz kapitalske moœi,
ustreznih naloæb in pravilnega obvladovanja tveganj so
jamstvo za vse prevzete obveznosti, tudi ob najveœjih
katastrofah. Naøo finanœno moœ in stabilnost potrjuje
bonitetna ocena A+ po oceni bonitetne hiøe Standard &
Poor’s.
Razvejana mreæa delovanja v Srednji in Vzhodni Evropi
V Srednji in Vzhodni Evropi nudimo kakovostne
zavarovalne storitve, kjer koli æelite. Za vse vaøe
dislocirane enote, hœerinska podjetja ali podruænice v
dræavah, v katerih delujete, bomo poskrbeli z enako
kakovostnimi zavarovalnimi storitvami.
Ureditev All Risk police
pomeni zavarovanje vseh nevarnosti, vkljuœno z
obratovalnim zastojem na eni polici. Zavarovalec lahko
glede na svoje potrebe izbira program zavarovalnih kritij,
in sicer od osnovnega paketa FLEXA (poæar, strela,
eksplozija in udar letala) do najøirøega “All-Risk” kritja.
Izbrati je mogoœe med 18 razliœnimi skupinami
zavarovanih nevarnosti, med katerimi so tudi
neimenovane nevarnosti.
Moænost sklenitve odgovornostnih zavarovanj z limiti kritja
do 10.000.000 evrov
z razliœnimi razøiritvami zavarovanj na ekoloøke økode,
poklicne odgovornosti ter proizvajalœevo odgovornost za
izdelke v skladu z Zakonom o varstvu potroønikov. Izbrati
je mogoœe obmoœje kritja po vsem svetu.
Svetovanje pri obvladovanju tveganj in pripravi optimalnega
zavarovalnega programa
S svojim znanjem in izkuønjami lahko koristno svetujemo
podjetju, s katerimi ukrepi lahko zmanjøa tveganje,
prepreœuje økode in zmanjøa njihove finanœne posledice.
Skupaj s stranko ali posrednikom pomagamo sestaviti
optimalni zavarovalni program, ki omogoœa podjetju
finanœno varnost pred økodami, predvsem pred
katastrofalnimi. Ob tem sledimo tudi cilju zagotoviti
podjetju finanœno sprejemljiv zavarovalni program z
ustreznim razmerjem med stroøkom zavarovanja in
zadræanim finanœnim tveganjem.
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Druæina Vienna Insurance Group

Druæina VIENNA INSURANCE GROUP

Junij 2009

Kje nas najdete

KONTAKTI
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VIENNA INSURANCE GROUP
Wiener Städtische Versicherung AG
Schottenring 30, A-1010 Wien
WIENER STADTISCHE ZAVAROVALNICA
PODRUÆNICA V LJUBLJANI
Cesta v Kleče 15
1000 Ljubljana
Telefon: 01 300 17 00
01 583 64 00
Faks: 01 300 17 09
01 583 64 01

Reg. pri Okroænem sodiøœu v Ljubljani,
pod øtevilko vloæka 1/40235/00
Davœna øtevilka: SI35452846
Matiœna øtevilka: 1983652
Kje nas najdete:

Za podrobnejøe informacije se obrnite na svojega svetovalca zavarovalnice Wiener Städtische ali pokliœite
brezplaœno telefonsko øtevilko,
namenjeno vsem vpraøanjem o zavarovanjih.

Brezplaœna telefonska øtevilka: 080 12 68
E-naslov: info@wienerstaedtische.si
www.wienerstaedtische.si
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