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Triglav podjetniški komplet
Pravila za oblikovanje in sestavljanje
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Triglav podjetniški komplet je bonitetni program Zavarovalnice Triglav, d.d., ki je namenjen majhnim in
mikro podjetjem. Glavni namen bonitetnega programa je, da podjetje (zavarovalec), na osnovi obsega
zavarovanosti in širine zavarovalnih kritij pridobi ustrezen Triglav podjetniški komplet popust in druge
ugodnosti, ki jih prinaša Triglav podjetniški komplet.
V Triglav podjetniški komplet se lahko vključijo zavarovanja (zavarovalne vrste in podvrste), ki so sklenjena
pri Zavarovalnici Triglav, d.d., ter pri hčerinskih družbah: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in Triglav,
pokojninska družba, d.d.
Triglav podjetniški komplet sestavljajo zavarovanja z naslednjih področij: zavarovanja premoženja
in premoženjskih interesov (t.i. ožje premoženje), avtomobilska zavarovanja, kmetijska zavarovanja,
transportna zavarovanja, nezgodna zavarovanja, življenjska zavarovanja, pokojninska zavarovanja in
dodatna zdravstvena zavarovanja.
Zavarovanja (zavarovalne vrste in podvrste), ki jih podjetje/zavarovalec vključi v Triglav podjetniški komplet,
prispevajo k višini skupnega Triglav podjetniškega komplet popusta. Skupni popust se prizna pri sklenitvi
zavarovanj, ki so navedena v tem dokumentu (Tabela 2).
V posamezni Triglav podjetniški komplet je lahko vključeno le eno podjetje/zavarovalec.

1.

TRIGLAV PODJETNIŠKI KOMPLET ZA MAJHNA IN MIKRO PODJETJA

1.1. V Triglav podjetniški komplet se lahko vključijo majhna in mikro podjetja, ki dosegajo kriterije za oblikovanje Triglav
podjetniškega kompleta (Tabela 1). Pravno-organizacijske oblike majhnih in mikro podjetij so opredeljene v Zakonu o
gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3). Najpogostejši pravno-organizacijski obliki sta samostojni podjetnik in družba z
omejeno odgovornostjo. Druge možne oblike so še: družba z neomejeno odgovornostjo, javna delniška družba, komanditna
družba in zasebna kapitalska družba.
1.2. Triglav podjetniški komplet lahko oblikuje le individualno podjetje oziroma zavarovalec in ne skupina podjetij. V Triglav
podjetniški komplet se lahko uvrstijo le zavarovalne police istega zavarovalca. Vloga na polici, ki je merodajna za ugotavljanje
bonitet, je zavarovalec.
1.3. Za oblikovanje Triglav podjetniškega kompleta mora podjetje/zavarovalec izpolnjevati 2 od 3 meril, ki so prikazana v Tabeli 1.
Tabela 1: KRITERIJI ZA UVRŠČANJE PODJETIJ V TRIGLAV PODJETNIŠKI KOMPLET 1
Kategorija podjetja
Majhno podjetje
Mikro podjetje

Število zaposlenih
do 50
do 10

Čisti prihodki od prodaje
do 8,0 mio EUR
do 0,7 mio EUR

Vrednost aktive
do 4,0 mio EUR
do 0,35 mio EUR

Opomba:
1. Kriteriji za majhna in mikro podjetja so povzeti po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3). Vir za pridobivanje
podatkov o podjetjih je Poslovni register Slovenije (Ajpes).
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2.

SESTAVLJANJE TRIGLAV PODJETNIŠKEGA KOMPLETA
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V Triglav podjetniški komplet se, skladno s pravili, vključujejo zavarovalne (pod)vrste na aktivnih policah in tista zavarovanja,
ki jih zastopnik zavarovalnice ravnokar sklepa in se upoštevajo na računu (v izdelavi). Seznam zavarovalnih (pod)vrst, ki
tvorijo Triglav podjetniški komplet, je predstavljen v Tabeli 2.
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Aktivna polica pri premoženjskih zavarovanjih je polica, ki še ni zapadla ali potekla, oziroma še ni bila nadomeščena z novo
polico. Če je zavarovalna polica že nadomeščena z novo, se v Triglav podjetniškem kompletu upošteva le nova polica. Pri
življenjskih zavarovanjih v Triglav podjetniški komplet štejejo police, ki so aktivne in za katere se plačuje premija, police ki
so v mirovanju in police, ki so oproščene plačevanja premije. Pri zdravstvenih zavarovanjih so v Triglav podjetniški komplet
vključene police, ki so aktivne oziroma so v mirovanju.
2.1. V Triglav podjetniški komplet se lahko vključijo:
• zavarovanja ožjega premoženja, avtomobilska zavarovanja, kmetijska zavarovanja, transportna zavarovanja, kolektivna
nezgodna zavarovanja, kolektivna pokojninska zavarovanja (PDPZ, PPZ) in življenjska zavarovanja Zavarovalnice Triglav,
d.d.;
• kolektivna zdravstvena zavarovanja Specialisti+, Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.;
• kolektivna pokojninska zavarovanja, Triglav, pokojninske družbe, d.d (glej Tabelo 2).
2.2. Vloga zavarovanj v Triglav podjetniškem kompletu:
• zavarovalne (pod)vrste, ki sestavljajo Triglav podjetniški komplet in istočasno vplivajo na višino skupnega Triglav
podjetniškega komplet popusta;
• zavarovalne (pod)vrste, na katera se prizna skupni Triglav podjetniški komplet popust.
2.3. Za veljavnost Triglav podjetniškega kompleta morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
• sklenjeni minimalno 2 zavarovalni (pod)vrsti ožjega premoženja iz segmenta 1 (v Tabeli 2);
• sklenjena zavarovalna (pod)vrsta iz predhodne alinee dosega minimalno 50 EUR policirane premije, vključno s tehničnimi
popusti in doplačili ter brez upoštevanja davka od prometa zavarovalnih poslov (DPZP).
2.4. Minimalna premija
V trenutku ugotavljanja višine skupnega Triglav podjetniškega komplet popusta morajo imeti sklenjena zavarovanja
oziroma zavarovalne (pod)vrste, ki vplivajo na višino skupnega Triglav podjetniškega komplet popusta, najmanj 50 EUR
policirane premije, vključno s tehničnimi popusti in doplačili ter brez upoštevanja davka od prometa zavarovalnih poslov.
Pri permanentnih in večletnih policah se v primeru pro-rata polic upošteva premija na letnem nivoju.
V primeru skupinske police avtomobilskega zavarovanja se upošteva povprečna premija na vozilo, ki mora presegati 50 EUR.
2.5. Ročnost zavarovanj v Triglav podjetniškem kompletu
V Triglav podjetniški komplet se lahko vključijo zavarovanja oziroma zavarovalne (pod)vrste, ki imajo različne dobe trajanja/
ročnosti:
• letna in dolgoročna zavarovanja s potekom (tudi obračun pro-rata temporis premije),
• zavarovanja brez poteka (permanentna zavarovanja),
• kratkoročna zavarovanja, ki so sklenjena po kratkoročnih cenikih.
2.6. Triglav podjetniškega kompleta ni možno oblikovati v naslednjih primerih:
• zavarovanja so sklenjena na osnovi javnih razpisov za zavarovanje,
• zavarovanja so sklenjena v frontingu,
• zavarovanja so sklenjena s posredovanjem upravnikov večstanovanjskih zgradb,
• kadar je v ozadju fakultativno pozavarovanje.
2.7. Segmenti/skupine zavarovanj v Triglav podjetniškem kompletu
Zavarovanja, ki tvorijo Triglav podjetniški komplet so razdeljena v 4 segmente. Vsak segment predstavlja linijo sorodnih
zavarovanj po predmetu zavarovanja, po vrsti in načinu zavarovanja idr. Vsak segment ima zgornji limit Triglav podjetniškega
komplet popusta (Tabela 2).
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Segment 1: PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA
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• Segment 1 sestavlja 9 zavarovalnih (pod)vrst zavarovanj ožjega premoženja.
• Zavarovanja iz tega segmenta v skupni Triglav podjetniški komplet popust prispevajo 1 ali 3 odstotne točke.

Segment 2: AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA
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• Najvišji popust, ki ga zavarovanja iz tega segmenta lahko doprinesejo k skupnemu Triglav podjetniškemu komplet
popustu, je 10 odstotnih točk.

• Segment 2 sestavljajo avtomobilska zavarovanja.
• Vsako zavarovano vozilo k skupnemu Triglav podjetniškemu komplet popustu prispeva 1 odstotno točko.
• Najvišji popust, ki ga zavarovanja iz tega segmenta lahko doprinesejo k skupnemu Triglav podjetniškemu komplet
popustu, je 5 odstotnih točk.

Segment 3: OSTALA PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA
• Segment 3 sestavljajo ostala zavarovanja ožjega premoženja, transportna zavarovanja ter kmetijska zavarovanja.
• Vsaka zavarovalna (pod)vrsta iz tega segmenta k skupnemu Triglav podjetniškemu komplet popustu prispeva 1 odstotno
točko.
• Najvišji popust, ki ga zavarovanja iz tega segmenta lahko doprinesejo k skupnemu Triglav podjetniškemu komplet
popustu, je 5 odstotnih točk.

Segment 4: POKOJNINSKA, ŽIVLJENJSKA, ZDRAVSTVENA IN NEZGODNA ZAVAROVANJA
• Segment 4 sestavljajo kolektivna pokojninska zavarovanja (tudi zavarovanja Triglav, pokojninske družbe), življenjska
zavarovanja, kolektivna nezgodna zavarovanja in kolektivna zdravstvena zavarovanja (Specialisti+) Triglav, Zdravstvene
zavarovalnice.
• Zavarovanja iz tega segmenta k skupnemu Triglav podjetniškemu komplet popustu prispevajo 1, 2 ali 3 odstotne točke.
• Najvišji popust, ki ga zavarovanja iz tega segmenta lahko doprinesejo k skupnemu Triglav podjetniškemu komplet
popustu, je 5 odstotnih točk.
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Tabela 2: ZAVAROVALNE (POD)VRSTE IN SEGMENTI ZAVAROVANJ V TRIGLAV PODJETNIŠKEM KOMPLETU, DOPRINOS IN
UVELJAVLJANJE TRIGLAV PODJETNIŠKEGA KOMPLET POPUSTA (PRIZNAN TPK POPUST)

Požarno zavarovanje civilnih rizikov 1,3
Požarno zavarovanje industrijskih rizikov 1,3
Zavarovanje splošne odgovornosti
Strojelomno zavarovanje 2
Segment 1
Zavarovanje elektronske opreme 2,3
OŽJE PREMOŽENJSKA
Zavarovanje stekla
ZAVAROVANJA
Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi
požara 3
Vlomsko zavarovanje
Zavarovanje živil v zamrzovalnikih
Limit v TPK popustu
Segment 2
AVTOMOBILSKA
Avtomobilsko zavarovanje/eno vozilo
ZAVAROVANJA
Limit v TPK popustu
Kmetijsko zavarovanje
Segment 3
Transportno zavarovanje
OSTALA
PREMOŽENJSKA
Zavarovanje kibernetske zaščite
ZAVAROVANJA
Ostala zavarovanja ožjega premoženja
Limit v TPK popustu
Kolektivno Prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje (PDPZ) – generalna polica ali
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje (PPZ)
Življenjsko zavarovanje za primer smrti oz.
Segment 4
Življenjsko zavarovanje za podjetja (generalna
POKOJNINSKA,
polica), Življenjsko zavarovanje z varčevanjem,
ŽIVLJENJSKA,
Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks oz.
ZDRAVSTVENA,
Skupinsko naložbeno življenjsko zavarovanje
NEZGODNA
(generalna polica)
ZAVAROVANJA
Zavarovanje Specialisti+ kolektivno
Kolektivno nezgodno zavarovanje oseb za
primer nezgode in smrti zaradi bolezni pri
opravljanju dela in v prostem času
Limit v TPK popustu
TRIGLAV PODJETNIŠKI KOMPLET POPUST
SKUPAJ

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

1

DA

DA
DA

1
1
do 10

DA
DA

DA

1

DA

DA
DA
DA
DA

do 5
1
1
1
1
do 5

NE
NE
NE
NE

DA

3

NE

DA

2

NE

DA

1

NE

DA

1

NE

Priznan TPK
popust
-tinv

Zavarovalna vrsta ali podvrsta

Doprinos k
TPK popustu
v odstotnih
točkah
3
3
3
1
1
1

Vpliv na skupni
popust TPK

DA
DA
DA
DA
DA
DA
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Segmenti skupine zavarovanj

do 5
največ 25 %

Opombe:
1. Požarno zavarovanje civilnih rizikov in požarno zavarovanje industrijskih rizikov se pri doprinosu k skupnemu TPK popustu
izključujeta.
2. Strojelomno zavarovanje in zavarovanje elektronske opreme se pri doprinosu k skupnemu TPK popustu izključujeta.
3. Triglav podjetniški komplet popust se ne upošteva pri premiji za zavarovanje potresa.
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3.1. Višina skupnega Triglav podjetniškega komplet popusta je odvisna:
• od števila vključenih različnih zavarovalnih (pod)vrst;
• od doprinosa posamezne zavarovalne (pod)vrste k skupnemu Triglav podjetniškemu komplet popustu;
• od limita odstotnih točk, ki jih posamezni segment zavarovanj lahko prispeva k skupnemu Triglav podjetniškemu komplet
popustu: segment 1 – 10 odstotnih točk, segmenti 2, 3 in 4 – po 5 odstotnih točk. Skupni Triglav podjetniški komplet
popust znaša največ 25 % (pregled v Tabeli 2).
-9

3.2. Podjetje/zavarovalec ima lahko sklenjenih več individualnih polic pri posamezni zavarovalni (pod)vrsti. V tem primeru se
zavarovalna (pod)vrsta, ki se pojavlja na dveh ali več policah šteje pri doprinosu k Triglav podjetniškemu komplet popustu
samo enkrat. Primer: podjetje ima dve požarni polici in je zaradi prisotnosti zavarovalne vrste (požarno zavarovanje) deležno
3 odstotne točke popusta pri skupnem Triglav podjetniškemu komplet popustu. Nasprotno pa je pri dodeljevanju popustov,
saj je podjetje upravičeno do popusta na celotno premijo požarnih zavarovanj, četudi so le-ta sklenjena na več policah.
Pri zavarovanju avtomobilov vpliva na višino skupnega Triglav podjetniškega komplet popusta število zavarovanih vozil.
Vsako zavarovano vozilo doprinese 1 odstotno točko k skupnemu Triglav podjetniškemu komplet popustu. V primeru več
sklenjenih polic za 1 vozilo se upošteva le ena polica. V Triglav podjetniški komplet se lahko uvrščajo tudi osnovne police
in skupinske police pri zavarovanju avtomobilov.
3.3. Skupni Triglav podjetniški komplet popust znaša največ 25 %. Podjetja/zavarovalci ga pridobijo s sklenitvijo različnih
zavarovanj/zavarovalnih (pod)vrst v segmentu 1, 2, 3, in 4. Pregled limitov skupnega Triglav podjetniškega komplet popusta
po segmentih zavarovanj je v Tabeli 2.
3.4. Triglav podjetniški komplet popust se uveljavlja pri obnovi obstoječih in sklenitvi novih zavarovanj v segmentu 1 in 2:
• zavarovalne (pod)vrste ožjega premoženja, razen na premijo za zavarovanje potresa;
• avtomobilska zavarovanja.
Skupni Triglav podjetniški komplet popust se upošteva tudi pri zavarovanjih iz segmenta 1 in 2, ki formalno niso vključena
v Triglav podjetniški komplet, ker ne dosegajo premijskega limita v višini 50 EUR (policirana premija, vključno s tehničnimi
popusti in doplačili ter brez upoštevanja davka od prometa zavarovalnih poslov).
3.5. Pri zavarovanjih iz segmenta 3 in 4, ostala premoženjska zavarovanja in pokojninska, življenjska, zdravstvena ter nezgodna
zavarovanja, se Triglav podjetniški komplet popust ne uveljavlja (pregled v Tabeli 2).
3.6. Triglav podjetniški komplet popust je prikazan na računu. Višina Triglav podjetniškega komplet popusta, ki je priznan na
zavarovalno premijo konkretnega zavarovanja, velja na datum izdelave računa.
4.

KONČNE DOLOČBE
Za oblikovanje in sestavljanje Triglav podjetniškega kompleta veljajo vsakokratna veljavna pravila, ki so predmet tega
dokumenta in so objavljena na naslovu www.triglav.si. Zavarovalnica Triglav si pridržuje pravico do sprememb vsebine in
pravil Triglav podjetniškega kompleta, o čemer bo javnost obveščena na www.triglav.si.

Ljubljana, 16. december 2020						 Zavarovalnica Triglav, d.d.
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