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UVOD 

Porabniki se na vsakem koraku srečujemo z raznimi oblikami in možnostmi zadolževanja, 

med katere spadajo tudi posojila. Najpogostejši vrsti posojila za nakup vozila sta kredit in 

leasing. Marsikateri lastnik vozila, ki kupi vozilo na kredit, ali najame leasing, pa ne 

pomisli, da je v primeru popolnega uničenja vozila, tudi če je to zavarovano, izpostavljen 

še dodatnemu tveganju, preden je kredit ali leasing v celoti odplačan.  

V primeru da pride do popolne škode na vozilu (poškodovanje, uničenje vozila ali tatvina) 

in je vozilo kasko zavarovano ali je povzročitelj nesreče drugo vozilo, zavarovalnica sicer 

izplača določen znesek zavarovalnine iz avtomobilskega zavarovanja, pri čemer pa je 

lahko dolg iz kreditne pogodbe ali pogodbe o leasingu še vedno večji, kot je vrednost 

vozila ob nastanku škode. Z nakupom vozila na kredit ali leasing se kupnina oziroma 

uporabnina plačuje več let, pri čemer se s plačevanjem mesečnih obrokov preostali dolg po 

kreditu ali leasingu ne zmanjšuje tako hitro, kot se zmanjšuje vrednost vozila. Razliko do 

končnega poplačila kredita ali leasinga krije porabnik sam, razen če ima sklenjeno 

zavarovanje, ki krije razliko do poplačila kredita ali leasinga. Zavarovanje, ki krije razliko 

med preostankom dolga iz kreditne oziroma leasing pogodbe in vrednostjo vozila ob 

nastanku škodnega dogodka, se imenuje GAP zavarovanje (angl. Guaranteed Assets 

Protection ali Guaranteed Auto Protection).  

GAP zavarovanje je najbolj razširjeno v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju 

ZDA) in v Veliki Britaniji, kjer nekatera leasing podjetja celo pogojujejo sklenitev GAP 

zavarovanja pri nakupu novega vozila (Lautieri, 2016). V Sloveniji ima to zavarovanje v 

ponudbi Zavarovalnica Triglav, d.d. (v nadaljevanju Zavarovalnica Triglav). GAP 

zavarovanje oziroma zavarovanje finančne vrzeli, kot se to zavarovanje v Zavarovalnici 

Triglav imenuje, je uvrščeno med kreditna zavarovanja in se trenutno trži preko bank in 

leasing podjetij, pri čemer so prodajni rezultati mešani. Na eni strani sta leasing podjetje, ki 

GAP zavarovanje sklene k vsaki od svojih leasing pogodb, in banka, ki ga sklene pri več 

kot polovici financiranja, medtem ko ostale banke in leasing podjetja konkretnejših 

korakov k sklenitvi poslovnega sodelovanja z Zavarovalnico Triglav glede trženja tega 

zavarovanja (še) niso storili, kljub temu da so njihovi primarni odzivi na GAP zavarovanje 

kot storitev v smeri diverzifikacije njihove osnovne ponudbe pozitivni. 

V magistrskem delu želimo poiskati odgovore, zakaj je zavarovanje v Sloveniji manj 

razširjeno, kot je pričakovati. Ali so razlogi za to v nevednosti porabnikov (premalo 

informacij o storitvi, problem prepoznavnosti), ali je potrebno zavarovanje dopolniti v 

smeri razširitve zavarovanih nevarnosti, ali je dodatni strošek v obliki premije tisto, kar 

odvrne kupce (stroškovno breme financiranja, cenovna vojna med ponudniki), ali so 

posredniki tisti, ki niso pripravljeni dopolniti svoje ponudbe finančnih storitev še z dodatno 

obliko zavarovanja. Rešitve bodo iskane v smeri, ali GAP zavarovanje vključiti v finančni 

paket, vključiti nove prodajne poti, kako velik naj bo poudarek pri stimuliranju 
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posrednikov in zastopnikov, spremeniti dinamiko plačevanja premije, ali celo narediti 

zavarovanje, ki ne bi bilo vezano na najem kredita oziroma leasinga. 

Namen magistrskega dela je pomagati zavarovalnici pri oblikovanju ustrezne tržne 

strategije za nadaljnji razvoj GAP zavarovanja. Cilj je analizirati trenutno stanje na trgu ter 

podati kvalitativne in kvantitativne informacije o GAP zavarovanju, ki bi pripomogle k 

ugotovitvi, zakaj se GAP zavarovanje v Sloveniji še ni uveljavilo v obsegu, kot je realno 

pričakovati, kje so priložnosti za razvoj, katerim ciljnim skupinam naj se zavarovanje 

približa, kakšne naj bodo pri tem prodajne poti ter koliko naj bo pri tem v pomoč 

informacijska tehnologija. 

Magistrsko delo v teoretičnem delu temelji na povzetkih domače in tuje literature, člankov, 

zakonodajnih in drugih virov, ki urejajo področje. Uporabljen je študij domače in tuje 

literature ter deskripcija za razlago osnovnih pojmov (deskriptivno analitična metoda dela). 

Delo v začetnih poglavjih temelji na deskriptivnem pristopu ter preučitvi in smiselnem 

združevanju domače in tuje literature. V naslednjih poglavjih je uporabljena kombinacija 

induktivne in deduktivne metode sklepanja. 

Uporabljena je deduktivna metoda, ko so na splošnih primerih, ki že obstajajo v tujini, 

prikazane značilnosti in lastnosti GAP zavarovanja. Deduktivna metoda je sistematična in 

dosledna uporaba deduktivnega načina sklepanja, kjer se iz splošnih stališč izpeljejo 

posebni oziroma posamezni zaključki, iz splošnih postavk se preide v konkretne 

posamezne sklepe, iz ene ali več splošnih trditev se izpelje nova trditev, ki izhaja iz 

prejšnjih. Ta način sklepanja omogoča, da se na podlagi splošnih stališč in splošnih 

značilnosti izpeljejo posamezni zaključki ali trditve oziroma se odkrijejo, razodenejo ali 

dokažejo nova dejstva, nove zakonitosti ali znanstvene resnice (Zelenika, 2000, str. 325). 

Dedukcija vedno predpostavlja poznavanje splošnih stališč, načel, obvladovanje splošnega 

znanja, na katerih se izpelje posebno ali posamezno.  

V empiričnem delu je uporabljena aktualna induktivna metoda sklepanja, ko na podlagi 

konkretnih odgovorov, pridobljenih z metodo intervjuja izhajajo določeni zaključki. 

Induktivna metoda je sistematična in dosledna uporaba induktivnega sklepanja na način, ko 

se na temelju posameznih ali posebnih dejstev privede do splošnega sklepa, ko se od 

opazovanja posebnih posameznih primerov in dejstev privede do splošnih sklepov, od 

znanih posameznih primerov preide do neznanih splošnih, od večjega števila posameznih 

pojavov se izvede posploševanje (Zelenika, 2000, str. 323–324). Bolj konkretno so 

uporabljene nepopolna, napovedna in/ali analitična indukcija (Zelenika, 2000, str. 326). Pri 

raziskavi je uporabljen delno strukturiran intervju kot način pridobitve informacij o 

zaznavi prednosti in pomanjkljivosti GAP zavarovanja. Posameznim osebam, ki imajo 

dolgoletne izkušnje na vodilnih mestih v bankah in leasing podjetjih in tako oblikujejo 

prodajne aktivnosti, so zastavljena vprašanja v zvezi s prepoznavnostjo GAP zavarovanja, 

prednostmi in pomanjkljivostmi ter možnostmi za prodajo GAP zavarovanja kot 

komplementarne storitve njihovim osnovnim storitvam. Odgovori na vprašanja, zastavljena 
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v intervjujih, bodo v pomoč zavarovalnici pri oblikovanju tržne strategije za GAP 

zavarovanje.  

Magistrsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. V prvem poglavju so zapisane 

opredelitve zavarovanja, namen zavarovanja, opredelitve zavarovalne pogodbe in našteta 

temeljna načela, ki so pomembna tudi za GAP zavarovanje. V drugem poglavju so 

navedeni podatki o avtomobilskem zavarovanju, prikazane vrste osnovnega in delnega 

zavarovanja avtomobilskega kaska v Sloveniji s poudarkom na kritju nevarnosti, ki lahko 

povzročijo tudi nastanek zavarovalnega primera iz GAP zavarovanja ter primerjane 

ponudbe, ki jih imajo Adriatic Slovenica, Generali zavarovalnica, Zavarovalnica Maribor, 

Zavarovalnica Tilia in Zavarovalnica Triglav. Ker sta kredit in leasing najbolj običajni 

obliki financiranja nakupa in s tem pomembna dejavnika pri nakupu vozila, je temu 

namenjeno celotno tretje poglavje. V poglavju sta z ekonomskega in pravnega vidika 

pojasnjena instituta kredit in leasing ter opredelitve in značilnosti posojilne oziroma 

kreditne pogodbe ter finančnega in operativnega leasinga. Že naslov četrtega poglavja 

pove, da je osrednja tema poglavja GAP zavarovanje ter možne kombinacije v zvezi s tem, 

ki se pojavljajo na trgu, predvsem v ZDA in Veliki Britaniji, kjer je to zavarovanje najbolj 

razširjeno. Obstajajo namreč različice GAP kritja, ki jih v obliki odpisa, odpusta ali odloga 

dolga ponujajo banke, leasing podjetja ali trgovci z vozili in ne zavarovalnice. V poglavju 

so na začetku navedene različne opredelitve GAP zavarovanja. V nadaljevanju je 

navedeno, za katere vrste vozil je primerno in kakšni so dodatni pogoji. Osrednji del 

poglavja je namenjen GAP zavarovanju kot obliki zavarovalne storitve, ki jo zavarovalnica 

ponuja kupcem vozil neposredno ali preko posrednikov oziroma zastopnikov. Navedene so 

osnovne značilnosti GAP zavarovanja v primerjavi z ostalimi zavarovanji. Naštete so vrste 

GAP zavarovanj, ki se razlikujejo med seboj glede na razliko, ki je krita v primeru 

škodnega dogodka. V zaključku poglavja so predstavljene še nevarnosti GAP zavarovanja. 

Peto poglavje je v celoti namenjeno ponudbi GAP zavarovanja v Zavarovalnici Triglav in s 

tem povezanih zavarovanj. Pri tem je opisan kronološki razvoj zavarovanja v 

Zavarovalnici Triglav, kaj zavarovanje terjatev krije, katere vrste terjatev Zavarovalnica 

Triglav zavaruje in značilnosti zavarovalnih pogodb za zavarovanje terjatev. Poseben 

poudarek je na zavarovanju terjatev iz pogodb o leasingu. Omenjena je tudi vinkulacija kot 

možnost vzpostavitve zavarovanja terjatev iz pogodbe o financiranju z uporabo GAP 

zavarovanja. V tem delu je tudi primerjava zavarovalnih pogojev Zavarovalnice Triglav s 

pogoji Compensa zavarovalnice. Sledi šesto poglavje, ki je namenjeno raziskavi zaznave 

GAP zavarovanja. Najprej je opisana metodologija raziskave, katera oblika intervjuja je 

uporabljena in katera kategorija vprašanj je bila zastavljena. Navedeno je, koliko osebam 

so bile poslane prošnje za sodelovanje pri intervjujih, na katerih položajih v bankah in 

leasing podjetjih v Sloveniji so te osebe, koliko se jih je odzvalo ter kdaj in na kakšen 

način so bili intervjuji izvedeni. Nadalje sta opisana namen intervjuja in kateri so bili 

motivi pri oblikovanju vprašanj. Sledi predstavitev rezultatov raziskave. Na podlagi 

spoznanja iz predhodnih poglavij o GAP zavarovanju, torej kot je moč razbrati iz tujih in 

domačih virov in literature ter iz odgovorov sogovornikov iz intervjujev, sledi sedmo 
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vsebinsko zaključno poglavje o oblikovanju strategije trženja GAP zavarovanj. Najprej so 

navedene osnove za pripravo strategije trženja ter dejavniki zunanjega okolja, ki obkrožajo 

zavarovalnico in pomembnost informacij, s katerimi zavarovalnica razpolaga. Sledijo 

opažanja v smeri iskanja določenih segmentov kupcev vozil in vloga zastopnikov in 

posredniki pri tem. Navedeni so še ostali dejavniki, ki jih na dolgi rok zavarovalnica ne 

sme prezreti. V poglavju je tudi navedeno, kje so priložnosti za zavarovalnico, opisani so 

ključni dejavniki strategije, ki jih mora zavarovalnica obvladovati, če želi biti uspešna pri 

trženju GAP zavarovanja. Prikazana je povezava med modelom vrzeli in izvajanjem GAP 

zavarovanja. Na koncu so navedeni, obrazloženi ter teoretično predvsem pa z izsledki 

raziskave podprti konkretni predlogi za oblikovanje strategije, kar je tudi osrednji namen 

tega magistrskega dela. 

1 ZAVAROVANJE 

1.1 Opredelitev zavarovanja  

Zavarovanje je institucionalni način prenosa tveganja potencialnih izgub z ene stranke 

(zavarovanci) na drugo (zavarovalnica) v zameno za plačilo zavarovalne premije. Tveganja 

morajo biti porazdeljena in merljiva, zaradi česar je olajšano združevanje posameznih 

tveganj (Europe Economics, 2009, str. 55). Bolj tehnično, z vidika tveganja, gledata na 

zavarovanje Christensen in Mundy (2012, str. 226), ki navajata, da koncept zavarovanja 

temelji na prenosu tveganja. Po njunih navedbah je zavarovanje opredeljeno kot tehnika 

obvladovanja tveganj, v katerih finančne posledice izgube preidejo z zavarovanca na 

zavarovalnico. Če pogledamo s škodnega vidika, potem je zavarovanje obveznost 

zavarovalnice, da zavarovancu nadomesti utrpelo škodo v skladu s sklenjeno zavarovalno 

pogodbo, pri čemer nastop zavarovalnega primera ni hkrati tudi dospela obveznost za 

izplačilo, saj ima vsaka škoda določene posebnosti, ki zahtevajo določena opravila, 

dokumentacijo in čas (Bijelić, 1998, str. 3). 

Najbolj splošno zavarovanje opredeli Boncelj (1983, str. 45), ki pravi, da se z namenom 

izravnavanja nevarnosti povezujejo različni nevarnostni objekti. Namen zavarovalne 

pogodbe je tako ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarskih 

nevarnosti, kar pomeni tudi ustvarjanje varnosti posamezniku ter posledično stabilnost v 

družbi. Christensen in Mundy (2012, str. 226) nadalje omejita funkcijo zavarovanja na 

razpršitev izgub od nekaterih posameznikov na celotno večjo skupino, tako da povprečna 

izguba nadomesti dejansko izgubo. Gledano z zornega kota posameznika je zavarovanje 

obljuba, ki jo prodaja zavarovalnica (prodana je s plačilom zavarovalne premije), da bo v 

primeru nastanka škode nadomestila finančne posledice poškodbe ali izgube (Končina, 

1994a, str. 77). Obljuba je izpolnjena, ko zavarovanec prejme obljubljeno zavarovalnino 

ali odškodnino v skladu z zavarovalnimi pogoji. Pravno formalno z vidika pogodbenega 

prava je zavarovanje obljuba zavarovancu, da mu bo zavarovalnica ob nastopu 

zavarovalnega primera izplačala dogovorjeno zavarovalnino (Simoniti, 1999). S sklenitvijo 

zavarovanja zavarovanec svoje spremenljive stroške pretvori v stalne stroške s plačilom 
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zavarovalne premije, gospodarske posledice nastopa določenega škodnega dogodka pa 

prenese na zavarovatelja. Zavarovatelj nosi zavarovalno-tehnično tveganje, tj. nevarnost, 

da premija, ki jo je prejel za prevzem tveganja, ne bo zadoščala za kritje škod, ki jih bo 

moral nadomestiti (Bijelić, 1998, str. 3).  

Kot vidimo, vse definicije o zavarovanju pripeljejo do enake osnove, da je zavarovanje 

dejavnost zaščite gospodarstva pred določenimi nevarnostmi, ki ogrožajo premoženje in 

osebe. Zavarovalništvo oziroma zavarovalstvo lahko z vidika njegove makroekonomske 

funkcije opredelimo kot prodajo zavarovanj, ki so kot ena od oblik finančnih storitev 

namenjena na eni strani varčevanju in na drugi strani akumulaciji prihrankov ter njihovemu 

usmerjanju v naložbe. Zavarovalništvo je torej pomemben del finančnega sistema, katerega 

funkcija je zbiranje oziroma koncentracija prihrankov ter usmerjanje teh prihrankov v 

investicije in s tem gospodarski razvoj (Pavliha, Ivanjko, & Primožič, 2000, str. 45).  

Če sklepamo iz predhodnih navedb je zavarovanje storitev, ki zagotavlja gospodarsko 

varnost. Vendar pa lahko o zagotavljanju gospodarske varnosti na splošnem nivoju 

govorimo le, kadar gre za škode, povzročene s strani tretjih oseb, zaradi naravnih nesreč ali 

višje sile ter po naključju. Če pa gre za dogodke, kjer je odgovornostno zavarovanje ali 

zavarovanje, ki krije tudi zavarovančevo malomarno ravnanje, o zagotavljanju splošne 

gospodarske varnosti ne moremo govoriti. Argumenti, ki govorijo v prid temu, so: 

 Zavarovalnica ne preprečuje nastanka škode, še več, lahko celo vzpodbudi nastanek 

škodnega dogodka. Pri zavarovanju ne gre za neposredno varovanje premoženja in 

oseb, s čimer bi preprečevali nastanek škodnega dogodka in s tem povečevali 

gospodarsko varnost. Ravnanje zavarovancev je zaradi kritja, ki ga dobijo z 

zavarovanjem, celo bolj brezskrbno, saj so zavarovani in postanejo manj pozorni na 

svoja dejanja, kot bi bili, če bi morali sami nositi škodo. 

 Zavarovalnica sanira že povzročeno škodo in je ne preprečuje. Zaradi zavarovanja ni 

manj škodnih primerov, kot bi jih bilo, če zavarovanja ne bi bilo. Prej obratno. Zato o 

zagotavljanju splošne gospodarske varnosti do neke mere lahko govorimo le pri 

obveznih zavarovanjih, pri prostovoljnih pa ne.  

 Dogovori o zvišanju višine premije v primeru slabega škodnega rezultata ali franšiza 

kot oblika soudeležbe zavarovanca na škodi, naredijo zavarovanja manj privlačna. 

Namen oblikovanja individualne premije na podlagi preteklega škodnega dogajanja pri 

posameznem zavarovancu je običajen način generalne selekcije pri izravnavi tveganja 

na ravni zavarovalne vrste. Namen franšize je prisiliti zavarovanca k odgovornejšemu 

ravnanju, saj del škode krije neposredno zavarovanec sam. Franšiza, uporabljena kot 

instrument osveščenosti zavarovanca, je v nasprotju z zagotavljanjem popolne 

gospodarske varnosti, saj je kritje dela škode, ki ga franšiza ne pokrije, še vedno v 

breme zavarovanca. 

 Predhodna ocena sprejema tveganj v zavarovanje povzroči izločitev tistih tveganj, ki za 

zavarovalnico niso sprejemljiva. Če bi želeli zagotoviti popolno gospodarsko varnost 

pri vseh subjektih, bi morala zavarovalnica sprejeti v zavarovanje vsa potencialna 
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tveganja in vse zavarovance. Tako pa zavarovalnica zavrne sprejem v zavarovanje 

posamezna tveganja ali samo njihov del, ki zanjo niso sprejemljiva ali zavrne določene 

zavarovance, s katerimi je v preteklosti že imela slabe izkušnje. Zavarovanca naredi 

selekcijo tveganja in sicer tako, da zavrne tiste zavarovance, ki presegajo mejo 

sprejemljivega tveganja. Prav za te pa bi bilo najbolj smiselno, da imajo zavarovanje. 

1.2 Zavarovalna pogodba 

Opredelitev zavarovalne pogodbe v 921. členu Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 

83/2001, 32/2004, 28/2006 - Odl. US: 40/2007, v nadaljevanju OZ) je: »Z zavarovalno 

pogodbo se zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo ali 

prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni 

zavarovalni primer, izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu zavarovalnino ali 

odškodnino ali storila kaj drugega.« Iz določbe OZ je razvidno, da ima določen posamezni 

dogodek za posledico nastanek zavarovalnega primera. Pojav vsakega posameznega 

škodnega dogodka ima tri elemente. Biti mora negotov, bodoč in neodvisen od izključne 

volje zavarovanca (922. člen OZ). Negotovost predpostavlja, da se bo dogodek zgodil 

samo v nekaterih primerih na določenem območju. Bodoč dogodek pomeni, da se bo 

zgodil v prihodnosti ter da še ni nastal ali da ni v nastajanju. Neodvisnost od izključne 

volje zavarovalca oziroma zavarovanca pa je pogoj, da ne prihaja do namernih povzročitev 

škodnih dogodkov in s tem do okoriščanj na račun zavarovalnice.  

Zavarovalne pogodbe sodijo med aleatorne pogodbe (lat. alea, kocka). To so pogodbe, pri 

katerih je obveznost ene stranke določena in znana, obveznost druge stranke pa je odvisna 

od nekih prihodnjih in negotovih okoliščin (Bijelić, 1998, str. 45). Prav zaradi narave 

zavarovanja kot pogojne obljube izplačila zavarovalnine v prihodnosti, je porabniku težko 

izbrati zavarovalne storitve posameznih zavarovalnic, ki bi najbolj ustrezale za kritje tistih 

nevarnosti, katerim je najbolj izpostavljen (Simoniti, 1999).  

Zavarovalna pogodba je vzajemna pogodba in povzeto po Tratniku (1999) je za vzajemne 

pogodbe značilno, da sta pogodbeni stranki druga nasproti drugi hkrati upnik in dolžnik. 

Temeljno načelo vzajemnih pogodb je namreč »do ut des«, vsaka pogodbena stranka se 

zaveže k dajatvi zato, ker tudi sama hoče, da je druga stranka zavezana k nasprotni dajatvi. 

Četudi gre za vzajemno pogodbo, pa ni potrebno, da vse dolžnosti hkrati druga drugi 

stojijo nasproti kot vzajemne. Vzajemne pogodbe so obojestransko zavezujoče pogodbe, 

pri katerih so vsaj nekatere od obojestranskih dajatvenih dolžnosti tako medsebojno 

povezane, da dajatev ene, po volji obeh strank pomeni odplačilo za nasprotno dajatev. 

Značilnost vzajemnih pogodb je torej odplačnost. Simoniti (1999) navaja, da zavarovalna 

pogodba za zavarovanca pomeni obljubo, da bo zavarovalnica ob nastopu zavarovalnega 

primera izplačala ustrezno dogovorjeno zavarovalnino. Bolj podrobno zavarovalno 

pogodbo opiše Bijelić (1998, str. 3), ko navaja, da je zavarovalčeva finančna obveznost 

določena z zavarovalno premijo, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici za tisto zavarovalno 

kritje, ki ga je s sklenitvijo določene zavarovalne pogodbe izbral, zavarovalnica pa je 



7 

prevzela finančno obveznost, da bo v primeru uresničitve zavarovanega tveganja 

nadomestila škodo, ali izplačala pogodbeno vsoto na osnovi sklenjene zavarovalne 

pogodbe. 

Temeljna načela obligacijskega prava so podlaga za ravnanje v medsebojnih razmerjih in 

pomembna pri določanju vsebine pravnim standardom. V nadaljevanju so predstavljena 

temeljna načela, pomembna za GAP zavarovanje, in odstopanja od teh načel zaradi 

posebnosti zavarovalnega razmerja. 

Načelo dispozitivnosti zakonskih določb pravi, da udeleženci lahko uredijo svoje 

obligacijsko razmerje drugače, kot je določeno v OZ, če iz posamezne določbe OZ ali iz 

njenega smisla ne izhaja kaj drugega (2. člen OZ). Zavarovalna pogodba je primer izjeme 

temu načelu, saj OZ predpisuje kogentnost zavarovalnih določb, razen kjer izrecno 

omogoča dispozitivnost in še to le v korist zavarovanca. Tako je v 26. poglavju OZ o 

zavarovalni pogodbi navedeno, da imajo določbe prisilno, kogentno naravo (Jakopanec-

Levart, 2001) in zato avtonomija strank v zavarovalnih razmerjih precej izgubi na pomenu, 

saj je v primeru dispozitivne zakonske določbe dopustna kreativnost le v korist šibkejše 

stranke (Pavliha, 1994).  

Načelo prostega urejanja obligacijskih razmerij dopušča, da pogodbene stranke lahko 

svobodno urejajo medsebojna razmerja (3. člen OZ). V omejenem obsegu velja načelo tudi 

v primeru sklepanja tipskih pogodb, med katere spadajo zavarovalne pogodbe, saj v tem 

primeru ne moremo govoriti o popolni pogodbeni svobodi obeh strank, ampak se uveljavi 

volja ene stranke (zavarovalnice), običajno ekonomsko močnejše, ki pogodbo sestavi. 

Načelo enakopravnosti strank navaja, da so udeleženci obligacijskih razmerij 

enakopravni, kar pomeni, da nobena stranka nima bolj ugodnega pravnega položaja  

(4. člen OZ), kar pa ne pomeni, da morata biti stranki enaki z ekonomskega vidika. 

Načelo skrbnosti nalaga dolžnost vsem strankam, da morajo v svojih dejanjih ravnati s 

tako skrbnostjo, kot se zahteva za določen pravni posel (6. člen OZ). Kvalitetno ravnanje 

OZ deli dve stopnji in sicer ravnanje dobrega gospodarja, kot se zahteva od povprečnega 

človeka, ter strožji kriterij ravnanja dobrega strokovnjaka, če stranka izvaja svojo poklicno 

dejavnost. V nadaljevanju bomo spoznali, da je to načelo še kako pomembno pri GAP 

zavarovanju, ker sta pri trženju GAP zavarovanja ključnega pomena vsebinska 

predstavitev zavarovalne storitve in način predstavitve.  

Načelo enakovrednosti dajatev v večini primerov pomeni, da se zahteva enakovrednost 

vzajemnih dajatev, torej da stranka ne prejme manj, kot pa je dala (8. člen OZ). Vrednosti 

medsebojnih dajatev se presojajo na konkretnem primeru. To načelo pa ne velja pri 

zavarovalnih pogodbah. Iz narave zavarovalne pogodbe izhaja, da so si dajatve in prejemki 

nasprotnih strank namenoma neenakovredni. Bistvo zavarovanja je, da 

zavarovalec/zavarovanec zamenja majhno izgubo, v obliki plačila zavarovalne premije, za 

kritje pred veliko in negotovo izgubo, ki jo prenese na zavarovalnico (Christensen & 
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Mundy, 2012, str. 226). Enako velja tudi pri GAP zavarovanju, saj zavarovalec plača 

premijo, ki je lahko tudi petdesetkrat nižja od zavarovalnine, ki jo zavarovalnica izplača, če 

nastane zavarovalni primer. 

Osnovne značilnosti zavarovalne pogodbe, ki veljajo tudi za GAP zavarovanje, so: 

 zavarovalna pogodba spada med pogodbe tveganja (aleatorna pogodba),  

 dajatev zavarovalnice nastopi le, če se zgodi zavarovalni primer, 

 omejenost pri prostem urejanju pogodbenega ravnanja,  

 ne velja načelo enake vrednosti dajatev. 

2 AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE 

2.1 Dejavniki za sklenitev avtomobilskega zavarovanja  

Avtomobilsko zavarovanje je v Evropi najbolj razširjena zavarovalna storitev med 

premoženjskimi zavarovanji. Po podatkih Insurance Europe je bil v letu 2013 delež 

avtomobilskih zavarovanj 27,4 odstotkov znotraj premoženjskih zavarovanj. V letu 2013 je 

premija iz avtomobilskih zavarovanj v članicah Evropske unije znašala 123,5 milijard 

evrov (v nadaljevanju EUR). Na tem območju je delovalo okoli 1.000 zavarovalnic, ki so 

sklenile zavarovanja za 334 milijonov vozil (Insurance Europe, 2015a, str. 44).  

Analiza trga avtomobilskih zavarovanj v srednje- in vzhodnoevropski regiji za leto 2014 

kaže, da zavarovanje avtomobilskega kaska v regiji uporablja le sedem odstotkov 

gospodinjstev, pri čemer Slovenija bistveno odstopa od povprečja, saj ima to zavarovanje 

sklenjeno kar 41 odstotkov gospodinjstev. Razlog za to lahko iščemo v razširjenosti 

nakupov vozil prek leasing družb, ki zahtevajo zavarovanje avtomobilskega kaska 

(Martinčič, 2015). Več kot polovico nakupa vseh vozil v Sloveniji financirajo leasing hiše, 

ki pogojujejo zavarovanje avtomobilskega kaska, kar pomeni velik pritisk na zavarovalno 

ponudbo (Ugovšek, 2015). Zavarovalnice ponujajo različne oblike avtomobilskega 

zavarovanja, ki so prilagojene potrebam porabnikov in lokalnim zakonskim zahtevam. Vse 

večja konkurenca med ponudniki avtomobilskih zavarovanj povzroča razvoj trga zlasti v 

smeri kakovosti storitev in komuniciranja s porabniki (Borda & Jędrzychowska, 2012, str. 

25). Glavni dejavnik, ki vpliva na izbiro avtomobilskega zavarovanja, je zavarovalna 

premija. Naslednja pomembna dejavnika sta možnost obnove oziroma neprekinjenost 

obstoječega zavarovanja in pozitivne izkušnje v postopku reševanja zahtevkov. Sledi 

položaj zavarovalnice na trgu, njena podoba, šele na koncu pa je, kakšni so zavarovalni 

pogoji pogodbe, vključno z obsegom kritja in dodatnimi storitvami (Borda & 

Jędrzychowska, 2012, str. 28). Pri nakupu novega vozila je zavarovanje bolj pomembno 

kot pri rabljenem. Pri nakupu rabljenega vozila kupec običajno ne želi skleniti zavarovanja 

avtomobilskega kaska, temveč sklene samo zavarovanje avtomobilske odgovornosti in še 

to skupaj s postopkom registracije vozila. Kar pa ne velja v primeru nakupa na leasing, saj 
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mora leasingojemalec obvezno skleniti zavarovanje avtomobilskega kaska, tudi če gre za 

rabljeno vozilo (Ugovšek, 2015). 

2.2 Vrste zavarovanj avtomobilskega kaska v Sloveniji 

Zavarovanje avtomobilskega kaska krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja 

vozila. Z zavarovanjem vozila se zavarujejo vse vrste motornih, priključnih, delovnih, 

tirnih in drugih vozil ter njihovi sestavni deli. Ponudbo sestavljajo osnovna in dodatna 

kasko kritja. Dodatna kasko kritja so lahko priključena le k osnovnemu kasko zavarovanju. 

Pregled ponudbe zavarovanja avtomobilskega kaska slovenskih zavarovalnic s poudarkom 

na kritjih in/ali kombinacijah kritij, ki so relevantni za GAP zavarovanje, nam pokaže, da 

imajo zavarovalnice v svojem portfelju osnovna kritja in dodatna kritja v različnih 

kombinacijah ali paketih, s katerimi zavarovalcu ponudijo kritje točno določenih 

specifičnih dogodkov. Pri zavarovalnicah Adriatic Slovenica, Generali, Maribor in Tilia je 

možno skleniti tudi zavarovanje vozila na novo vrednost. 

2.2.1 Adriatic Slovenica 

Osnovna kritja iz zavarovanja avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Adriatic Slovenica 

so v paketih (Adriatic Slovenica, 2016): 

 Dogodki v prometu: trčenje z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu ali 

trčenje v oviro, zdrs s ceste, prevrnitev, padec zunanjih predmetov na vozilo, zračnih 

plovil in njihovih sestavnih delov. 

 Trčenje z identificiranim udeležencem v prometu – Urbani kasko: izključno dogodki v 

prometu, ki nastanejo z znanim identificiranim udeležencem v prometu, izključeni pa 

so primeri trčenje v žival oziroma predmet, zdrs s ceste. 

 Velika škoda – Totalka AS: vse nevarnosti iz kritja dogodki v prometu, vendar le pod 

pogojem, da nastane totalna škoda. 

 Požar: škoda, posledica požara, z razvojem plamena, direktnega udara strele, eksplozije 

in nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja. 

 Tatvina: tatvina, rop ali protipravni odvzem. 

Ponudba obsega tudi t.i. zavarovanje vozila na novo vrednost, ko se za doplačilo premije 

zavarovancu prizna razlika med nabavno vrednostjo novega vozila in izplačano 

zavarovalnino iz avtomobilskega zavarovanja zaradi škode, ki je posledica dogodkov v 

prometu (Adriatic Slovenica, 2016). 

2.2.2 Generali zavarovalnica 

Zavarovanje splošnega kaska pri Generali zavarovalnici krije škodo zaradi uničenja ali 

poškodovanja zavarovanega vozila, ki nastane neodvisno od voznikove volje zaradi 

vplivov prometne nezgode, padca ali udarca predmeta, požara, nenadnega zunanjega 
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toplotnega delovanja ali kemičnega delovanja, direktnega udara strele, eksplozije, razen 

jedrske eksplozije, viharja, toče, potresa, zemeljskega plazu, snežnega plazu, demonstracij 

ali manifestacij, padca zračnega vozila, zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb, ali 

poplave (Generali, 2016). Poleg splošnega avtomobilskega kaska je možnost še dodatnega 

kritja v obliki delnega kaska. Enako kot zgoraj je izpostavljeno le kritje delnega kaska, ki 

je relevantno za GAP zavarovanje. V tem primeru sta to kombinaciji kraja ali kraja vozila 

(Generali, 2016). V teh dveh kombinacijah je krita škoda, ki je nastala zaradi tatvine, 

vlomske in roparske tatvine, ropa ter protipravnega odvzema vozila ali kot posledica 

prometne nesreče po izvršeni tatvini, vlomski ali roparski tatvini, ropu in protipravnem 

odvzemu vozila. V Generali zavarovalnici je možno skleniti zavarovanje vozila na novo 

vrednost (Generali, 2016). 

2.2.3 Zavarovalnica Maribor 

Pri Zavarovalnici Maribor se lahko sklene avtomobilsko zavarovanje v enem izmed 

paketov: Premium, Osnovni, Mini in Fleksi. Premium in Osnovni paket krijeta nevarnosti 

prometne nesreče: prometne nesreče na parkirišču, povzročene z neposrednim trkom ali 

dotikom neznanega motornega vozila; neposrednega trka ali dotika zavarovanega vozila z 

divjadjo ali domačimi živalmi, potopitve ali poškodovanja zavarovanega vozila med 

prevozom s splavom ali trajektom, toče, poškodovanja vozila: viharja, padca ali udarca 

kakega predmeta, snežnega plazu, direktnega udara strele, potresa, zemeljskega plazu, 

poplave, hudourniške ali visoke vode, požara, nenadnega zunanjega toplotnega ali 

kemičnega delovanja na zavarovanem vozilu, eksplozije, padca zrakoplova, manifestacij 

ali demonstracij ter tudi kombinacijo T – tatvina. Tudi Zavarovalnica Maribor ima v 

ponudbi zavarovanje vozila na novo vrednost (Zavarovalnica Maribor, 2016). 

2.2.4 Zavarovalnica Tilia 

V Zavarovalnici Tilia imajo pakete kasko zavarovanj: Popolni Kasko, Standardni Kasko, 

Kasko Narava, Franšizni Kasko in Kasko Totalka, ki vsi z izjemo paketa Kasko Narava, 

krijejo prometno nesrečo, padec ali udarec kakega predmeta, padec zrakoplova, potopitev 

zavarovane stvari med prevozom s trajektom, požar, potres, direktni udar strele, nenadno 

zunanje toplotno ali kemično delovanje na zavarovani avtomobil, eksplozija, vihar, toča, 

zemeljski plaz, snežni plaz, poplava, hudourniška ali visoka voda, manifestacije in 

demonstracije in krajo (Zavarovalnica Tilia, 2016a). Nekaj od teh kritij je v posameznem 

paketu možno skleniti za doplačilo. Tako je na primer kraja vključena v osnovno ceno 

samo v paketu Popolni kasko, v ostalih paketih pa je potrebno doplačati (Zavarovalnica 

Tilia, 2016b). Tudi pri Zavarovalnici Tilia je možno skleniti zavarovanje vozila na novo 

vrednost (Zavarovalnica Tilia, 2016b). 

2.2.5 Zavarovalnica Triglav 

V Zavarovalnici Triglav je ponudba splošnega kaska, ki krije škodo zaradi uničenja ali 

poškodovanja zavarovanih stvari, ki je posledica presenetljivih in od voznikove volje 
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neodvisnih dogodkov zaradi dogodkov v prometu in mirovanju (prometna nesreča, trčenje, 

prevrnitev, zdrs ali padec vozila, udarec ali padec predmeta), dejanj tretjih oseb (nasilno ali 

objestno dejanje, manifestacije in demonstracije), posebnih dogodkov (padec zračnega 

plovila, pomoč poškodovanim osebam, preprečevanje večje škode na stvareh 

(Zavarovalnica Triglav, 2016c). Možno je skleniti tudi delne kombinacije kaska B in K za 

zavarovanje pred nevarnostmi, pri katerih obstaja možnost, da pride do popolne škode: B – 

naravne in elementarne nesreče kamor spadajo požar, potres, direktni udar strele, nenadno 

zunanje toplotno in/ali kemično delovanje, eksplozija, razen jedrske, vihar, toča, snežni ali 

zemeljski plaz, poplava, hudourniška ali visoka voda, in K – kraja kot navadna, vlomska in 

roparska tatvina, rop ter protipravni odvzem vozila (Zavarovalnica Triglav, 2016c). 

Zanimivo, da na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav ni zaslediti ponudbe zavarovanja 

vozila na novo vrednost. 

2.3 Zavarovanje vozila na novo vrednost 

Če pride do škodnega dogodka, katerega posledica je popolna škoda na vozilu v prvem ali 

drugem letu trajanja zavarovanja, nekatera avtomobilska zavarovanja vključujejo tudi 

zamenjavo vozila pri istem trgovcu. Pri tem so pogoji zamenjave omenjeni in odvisni od 

znamke in letnika vozila, prevoženih kilometrov ter načina nastanka škode (krivda 

zavarovanca, tatvina vozila). Pri tem ni pomembno, ali je bilo vozilo kupljeno na kredit ali 

leasing in se je dolg že odplačal, ali pa se kredit ali leasing še vedno odplačuje in se 

zavarovanje lahko sklene tudi v primeru takojšnjega gotovinskega plačila kupnine. Tudi v 

Sloveniji, saj imajo nekatere zavarovalnice v svoji ponudbi takšno zavarovanje, ki se 

imenuje zavarovanje vozila na novo vrednost ali zavarovanje izgube vrednosti vozila.  

Generali zavarovalnica ima ponudbo zavarovanja vozila na novo vrednost po pogojih  

AK-NV-15. Zavarovanje krije vse nevarnosti splošnega avtomobilskega kaska s tem, razen 

za škode, ki so posledica kraje. Vozilo se zavaruje na novo vrednost. Nova vrednost vozila 

je enaka vrednosti enakega novega vozila, oziroma vozila enakih lastnosti ter opreme in ni 

višja od nabavne vrednosti vozila na dan sklepanja zavarovanja (Generali zavarovalnica, 

2015). Zavarovano je lahko le novo osebno vozilo tj. vozilo, ki ob sklenitvi zavarovanja ni 

starejše kot 7 dni od datuma prve registracije. Zavarovalnina se izplača v primeru 

popolnega uničenja vozila zaradi ene izmed nevarnosti, ki jih krije splošni kasko, razen 

kraje. Za ugotavljanje višine škode je odločilna nabavna vrednost vozila na dan 

ugotavljanja višine škode brez upoštevanja zmanjšanja za izrabljeno vrednost. Ugotovljena 

višina škode se zmanjša za tržno vrednost rešenih ostankov vozila tudi za morebitne ostale 

odbitke dogovorjene v zavarovalni pogodbi, kot je odbitna franšiza (Generali 

zavarovalnica, 2015). Zavarovalnina se izplača največ v višini vrednosti vozila na dan 

uničenja, pri čemer zavarovalnina ni višja od vrednosti vozila na dan sklepanja 

zavarovanja. V pogojih je namreč določba, ki se glasi »zavarovalnina se izplača največ v 

višini nabavne vrednosti novega vozila na dan uničenja, pri tem da zavarovalnina ne more 

biti višja od nabavne vrednosti novega vozila na dan sklepanja zavarovanja;« (2. člen, peti 

odstavek, 4. točka AK-NV-15). Takšna omejitev dejansko pomeni, da se ne upošteva 
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revalorizacija nabavne vrednosti vozila in da bo dejansko izplačana zavarovalnina do 

zneska računa. Pravico do zavarovalnine pa ima zavarovanec le, če dokaže, da bo kupil 

novo vozilo in sicer v času šestih mesecev od datuma nastanka škodnega primera. Prav 

tako je omejitev, da vrednost novega vozila ne sme biti nižja od višine obračunane 

zavarovalnine, kar pomeni, da mora zavarovanec kupiti vozilo, ki je vredno enako ali pa 

dražje od predhodnega vozila. Po pridobitvi dokazila (računa) za nakup novega vozila, 

zavarovalnica izplača prodajalcu novega vozila razliko med vrednostjo novega 

enakovrednega vozila in tržno vrednostjo uničenega vozila, zmanjšano za tržno vrednost 

rešenih delov (Generali zavarovalnica, 2015).  

Zavarovalnica Maribor ima v ponudbi t.i. zavarovanje izgube vrednosti vozila po pogojih 

IVV-01/10 (Zavarovalnica Maribor, 2010). Zavarovana je razlika med fakturno (ne-

revalorizirano) ceno vozila in tržno vrednostjo vozila, ocenjeno pred škodnim dogodkom 

in če je v skladu s cenitvijo vozilo ocenjeno kot totalna škoda, ali če je bilo vozilo 

ukradeno. Zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini razlike med fakturno 

(nerevalorizirano) ceno vozila in tržno vrednostjo vozila pred škodnim dogodkom 

(prometna nesreča ali tatvina vozila). Pri tem so postavljene določene omejitve in sicer se 

lahko zavaruje samo novo osebno vozilo, ki je kupljeno pri pooblaščenem prodajalcu vozil 

v Sloveniji in pa veljavno sklenjeno zavarovanje avtomobilskega kaska, z vključenim 

kritjem tatvine vozila (Zavarovalnica Maribor, 2010). Zavarovanje avtomobilskega kaska 

mora biti sklenjeno za celotno dobo trajanja zavarovanja izgube vrednosti vozila in je 

lahko sklenjeno pri kateri koli zavarovalnici v Sloveniji. Vozilo je mogoče zavarovati za 

eno, dve, tri, štiri ali pet let skupaj, ali se zavarovanje sklepa vsako leto posebej do največ 

pet let starosti vozila. Vključena je tudi varovalka, da fakturna cena vozila ne more biti 

višja od zavarovalne vsote na kasko polici. Pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja so 

postavljene določene omejitve: obstajati mora temelj za izplačilo zavarovalnine iz 

zavarovanje avtomobilskega kaska, škoda izvira iz prometne nesreče, ko je vozilo upravljal 

voznik ali da je prišlo do tatvine vozila na območju Slovenije (Zavarovalnica Maribor, 

2010). Enako kot pri Generali zavarovalnici tudi pri Zavarovalnici Maribor zavarovanje ne 

krije odbitne franšize iz zavarovanje avtomobilskega kaska, vrednosti rešenih delov ali 

drugih stroškov v zvezi s škodnim primerom. 

Zavarovalnica Tilia ima tudi zavarovanje vozila na novo vrednost, če je vozilo starosti do 

dveh let in kupljeno pri pooblaščenem prodajalcu vozil v Sloveniji in ni sklenjena pogodba 

o financiranju oziroma obročnem plačevanju. Z doplačilom premije zavarovalnica v 

primeru popolne škode v prvem letu povrne 100 odstotkov vrednosti vozila oziroma  

85 odstotkov vrednosti v drugem letu (Zavarovalnica Tilia, 2016b).  

Adriatic Slovenica tudi ponuja t.i. zavarovanje na novo vrednost. Enako kot pri 

zavarovanjih zgoraj se za doplačilo premije zavarovancu prizna razlika med nabavno 

vrednostjo novega vozila in izplačano zavarovalnino iz osnovnega zavarovalnega kritja kot 

posledica dogodkov v prometu (Adriatic Slovenica, 2016).  
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2.4 Zavarovanje izgube vrednosti vozila GMAC finančne storitve 

Posebna oblika zavarovanja izgube vrednosti vozila se je v Sloveniji pojavila že leta 2002. 

Ponudbo je pripravila Zavarovalnica Maribor v sodelovanju s podjetjem GMAC Finančne 

storitve d.o.o, ki je bilo ustanovljeno kot pomoč financiranju pri prodaji vozil znamke Opel 

(Petavs, 2002). Zavarovanje je krilo razliko med tržno vrednostjo vozila v času škode in 

nerevalorizirano nabavno ceno avtomobila. Zavarovanje se je tržilo samo skupaj s 

kreditom in je bilo namenjeno kupcem (fizične ali pravne osebe) novih avtomobilov in 

sklenjeno za največ dve leti brez možnosti podaljšanja. Dodatni pogoj za sklenitev 

zavarovanja je polno kasko zavarovanje pri kateri koli zavarovalnici (Petavs, 2002).  

Zavarovanje je omogočalo zaščito pred finančno izgubo, ki jo je utrpel zavarovanec, če je 

bilo vozilo ukradeno ali uničeno. Zavarovalnica je pri tem postavila dve omejitvi: da je ob 

škodnem dogodku vozilo upravljal zavarovanec in da se je v primeru škodni dogodek 

zgodil na območju Republike Slovenije. Zavarovalnica je krila razliko med tržno ceno 

vozila v času škodnega dogodka in njegovo nerevalorizirano nabavno ceno, razvidno iz 

originalnega računa o nakupu. Zavarovalnica je izplačala zavarovalnino ob kraji oziroma 

popolnem uničenju vozila, zavarovanec pa si je lahko izbral novo vozilo iz serije Oplovih 

osebnih, terenskih in kombiniranih vozil do višine zneska na računu (Petavs, 2002). 

3 FINANCIRANJE NAKUPA VOZILA 

3.1 Kredit 

Potrošniški kredit je dogovor med dajalcem kredita, ki obljubi posojilo ali podoben 

finančni aranžma porabniku pod odložljivim plačilom (Možina, Knez, & Trstenjak, 2005, 

str. 116). Kredit je pogodbeni dogovor med kreditodajalcem in komitentom, po katerem 

komitent od kreditodajalca prejme določeno vsoto denarja, za katero se zaveže, da jo bo 

kreditodajalcu vrnil v skladu z vnaprej dogovorjenimi odplačilnimi in časovnimi pogoji 

(Združenje bank Slovenije, 2014). Kreditna pogodba je vzajemna in dvostransko obvezna 

pogodba, pri kateri je tudi kreditodajalec zavezanec v razmerju. Obveznost kreditodajalca 

je v časovno določeni prepustitvi denarnih sredstev, s tem da ima za čas prepustitve 

dogovorjeno nadomestilo v obliki obresti (Tratnik, 1999). 

Potrošniški kredit je lahko namenski (natančno določen namen porabe sredstev) ali 

nenamenski (banka odobreni znesek nakaže na osebni račun in kreditojemalec z denarjem 

prosto razpolaga). Potrošniški kredit ima lahko fiksno ali variabilno – spremenljivo 

obrestno mero. Pri spremenljivi obrestni meri je običajno določena neka izhodiščna 

obrestna mera, na katero banka nima vpliva. Za odobritev kredita banka zahteva tudi 

zavarovanje kredita, kot je plačilo zavarovalne premije, poroštvo kreditno sposobnih 

porokov ali druge ustrezne oblike zavarovanja (Združenje bank Slovenije, 2014). 
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Kreditna pogodba je izpeljanka posojilne pogodbe in je ena izmed pogodb o odsvojitvi ter 

tako pomemben instrument prenosa stvarnih pravic (Strnad, 1995). Po Zakonu o 

potrošniških kreditih (Ur.l. RS, št. 59/2010, 77/2011, 30/2013, 81/2015, v nadaljevanju 

ZPotK-1) je kredit vsakršno posojilo, pri katerem so dogovorjene obresti. Določbe zakona 

se ne nanašajo le na primere, ko je posojilodajalec banka, temveč tudi na ostala posojila, ki 

jih dajejo trgovci (pogodbe o prodaji na obroke). Kreditna pogodba po ZPotk-1 je 

pogodba, s katero dajalec kredita daje ali obljubi potrošniku kredit v obliki odloženega 

plačila (pogodba o prodaji na obroke, prodaja na čeke), posojila (posojilna pogodba, 

pogodba o odobritvi prekoračitve negativnega stanja na transakcijskem računu, pogodba o 

izdaji kreditne kartice) ali drugega podobnega finančnega dogovora, ki ima z ekonomskega 

vidika enak namen kot kredit (leasing pogodba). 

Bolj podrobno je kreditna pogodba opredeljena v Zakonu o obligacijskih razmerjih (Ur.l. 

SFRJ, št. 29/78, 39/85, 45/89 – odl. US, 57/89, 83/01, v nadaljevanju ZOR) saj OZ bančnih 

poslov ne ureja. Na podlagi prehodnih določb (1061. člen OZ) se za kreditne pogodbe še 

vedno uporabljajo določbe ZOR. V 1065. členu ZOR je kreditna pogodba navedena kot 

vrsta posojilne pogodbe, s katero se kreditodajalec zaveže dati uporabniku kredita na voljo 

določen znesek denarnih sredstev za določen ali nedoločen čas, v nek namen ali brez 

določenega namena, uporabnik pa se zavezuje plačevati dogovorjene obresti in dobljeni 

znesek denarja vrniti v času in na način, ki sta določena v pogodbi. Za kreditno pogodbo je 

značilno, da jo na strani posojilodajalca sklepa specializiran subjekt, ki se ukvarja s 

posojanjem kapitala kot gospodarsko dejavnostjo. Kreditna pogodba se razlikuje od 

posojila, da jo lahko sklene samo banka oziroma druga finančna organizacija po zakonu o 

bančništvu. Za kreditno pogodbo je predpisana pisna oblika.  

3.2 Finančni leasing  

Pogodba o leasingu je pogosto alternativna metoda kreditiranja nakupa opreme, ki poleg 

elementov o zakupu ali najemu, ki so dominantni, vsebuje tudi elemente pogodbe o nakupu 

oziroma prodaji, kreditu, nudenju storitev, servisiranju in izobraževanju. Pri leasingu s 

poznejšim odkupom za razliko od nakupa blaga na kredit, predmet pogodbe ne preide takoj 

po sklenitvi v last leasingojemalca (Zidarič, 1994). Leasing (angl. to lease, lat. laxare, dati 

v zakup, najem) predstavlja povsem ekonomski pojav, ne samo kot rezultat sodobnega 

tehničnega razvoja, temveč tudi kot odziv na nove potrebe rabe stvari, ki ne temeljijo na 

takojšnem polnem angažiranju lastnega kapitala ali na lastništvu, vendar končno lahko 

vodijo k slednjemu (Plauštajner, 1999). 

S pogodbo o leasingu se dajalec zaveže, da bo prepustil leasingojemalcu stvar v uporabo 

ali uživanje, ta pa mu bo to uporabo plačal. Leasingojemalec ima po izteku dogovorjenega 

roka leasingojemalec pravico izbire, da predmet leasinga vrne, podaljša pogodbo, odkupi 

predmet leasinga ali ga zamenja za novega. Gledano z ekonomskega vidika, ena stranka 

drugi financira nakup ali samo uporabo predmeta leasinga (Kocbek, 1997). Razbrati je, da 

je pri leasingu v ospredju interes leasingojemalca, da pridobi možnost uporabe, pri čemer 
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pridobitev lastninske pravice ni primarni namen, ne ob sklenitvi pogodbe ne kasneje ob 

njenem prenehanju, saj do konca odplačila leasinga leasingojemalec ni pravni lastnik 

predmeta financiranja (Ugovšek, 2015). 

Leasing, ki ima z vidika leasingodajalca predvsem značilnosti finančne naložbe, je finančni 

leasing (angl. financial lease, capital lease). Značilno za finančni leasing je, da določena 

oseba kupi opremo zgolj zato, da proti plačilu nadomestila omogoči uporabo te opreme 

drugi osebi. Z ekonomskega vidika je finančni leasing posel financiranja (Kocbek, 1997). 

Povsem finančne značilnosti ima leasing običajno tedaj, ko je leasingodajalec finančna 

institucija. Pri finančnem leasingu financira pridobitev pravice uporabe oseba, ki ni 

proizvajalec. Z obroki, ki jih plačuje leasingojemalec, se leasingodajalcu povrne kupnina, 

hkrati pa mu prinese še ustrezen donos. 

Pri pogodbi o finančnem leasingu so vsa tveganja na strani leasingojemalca (Marcon, 

2011b). Kot navaja Zidarič (1994) je za finančni leasing značilno, da leasingojemalec ne 

more prekiniti pogodbe v času trajanja pogodbenega roka, leasingodajalec pa lahko naredi 

to le takrat, ko leasingojemalec ne spoštuje pogodbenih obveznosti, predvsem pa, če 

leasinga ne plačuje ali če ne plačuje redno.  

Finančni leasing se tekom dobe trajanja leasing pogodbe v celoti amortizira (odplača). Po 

poteku dogovorjenega roka leasinga prenese lastništvo opreme na leasingojemalca 

(Zidarič, 1994), kar je že vnaprej dogovorjeno s pogodbo o leasingu ali v splošnih pogojih 

poslovanja. Leasing pogodba vsebuje popolno amortizacijo vrednosti sredstva. Običajno 

leasingojemalec plačuje tudi davek na premoženje in zavarovalno premijo za zakupljeno 

sredstvo. 

Pri finančnem leasingu je večina obveznosti glede vozila naložena leasingojemalcu. 

Leasingojemalec mora za zavarovanje tveganj, vključno z zavarovanjem odgovornosti v 

zvezi z vozilom, na lastne stroške in za ves čas trajanja pogodbenega razmerja skleniti 

ustrezna zavarovanja pri zavarovalnici. Šteje se, da je vozilo ustrezno zavarovano, če 

leasingojemalec za zavarovanje sklene najmanj zavarovanje avtomobilske odgovornosti in 

zavarovanje polnega avtomobilskega kaska z vključeno tatvino in največ enoodstotno 

oziroma minimalno odbitno franšizo (NLB leasing, 2014). Višina sklenjenega zavarovanja 

mora v vsakem trenutku dosegati neto vrednost vozila v času sklenitve zavarovanja. Če v 

zavarovalni pogodbi leasingodajalec ni naveden kot zavarovanec, mora biti zavarovalna 

polica vinkulirana v korist leasingodajalca. Dolžnosti leasingojemalca lahko razdelimo v 

tri skupine (NLB leasing, 2014): 

 sklenitev in izvajanje ustreznih zavarovanj: 

 skleniti ustrezno zavarovalno pogodbo, kjer je leasingodajalec naveden kot 

zavarovanec ali jo vinkulirati v korist leasingodajalca in o tem izročiti dokazila 

leasingodajalcu pred prevzemom predmeta leasinga, 
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 predložiti leasingodajalcu kopijo zavarovalne police in originalne vinkulacije ob 

sklenitvi ali podaljšanju (obnovitvi) zavarovanja, 

 predložiti leasingodajalcu dokazila o sklenitvi zavarovanja in/ali plačanih premijah 

na letni osnovi, 

 skleniti dodatna zavarovanja, ki jih enostransko določi leasingodajalec, če nastopijo 

tveganja, ki jih ob podpisu pogodbe ni bilo mogoče predvideti; 

 dolžnosti ob nastanku zavarovalnega primera: 

 nemudoma prijaviti policiji in zavarovalnici nastanek škodnega dogodka ter o tem 

obvestiti leasingodajalca, sicer je odgovoren leasingodajalcu za vso škodo, 

povzročeno zaradi neizvršene, nepopolne ali prepozne prijave škodnega dogodka, 

 uveljavljati odškodninski zahtevek na podlagi leasingodajalčevega pisnega 

pooblastila, kadar odškodninskega zahtevka ne uveljavlja leasingodajalec kot 

lastnik predmeta leasinga; 

 plačilo in poravnava škode: 

 nakazati zavarovalnino na račun leasingodajalca, razen če je zavarovalna polica 

vinkulirana v korist leasingodajalca in/ali poravnati vso nastalo škodo 

leasingodajalcu v zvezi s škodnim dogodkom, 

 nadomestiti škodo leasingodajalcu v primeru zahtevka zavarovalnice ali tretje 

osebe iz naslova že izplačane odškodnine/zavarovalnine. 

3.3 Operativni leasing 

Operativni leasing je zakup, ki ima z vidika leasingodajalca predvsem značilnosti tržne 

naložbe. Temu pravimo tudi poslovni leasing (angl. operating lease, service lease). Kadar 

proizvajalec financira prodajo, sklene pogodbo o prodaji na obroke, prodajo s pridržkom 

lastninske pravice ali operativni leasing. Če je leasingodajalec proizvodno ali storitveno 

podjetje, ki sredstva, dana v zakup, proizvaja ali v zvezi z njimi opravlja določene storitve 

kot je vzdrževanje, prevlada vidik prodaje sredstva oziroma storitve v zvezi z njim. V tem 

primeru je finančni vidik naložbe sicer pomemben, vendar je praviloma pomembnejši 

donos, ki ga leasingodajalec ustvari s tistim delom obrokov, ki pri podjetju pomeni 

prodajno vrednost sredstva (Kocbek, 1997).  

Pri operativnem leasingu se običajno predmet leasinga ne amortizira v celoti. Največkrat je 

življenjska doba sredstva precej daljša od dobe leasinga, zato se leasingodajalcu s prejetimi 

obroki v času trajanja leasinga kupnina ne povrne v celoti (Zidarič, 1994). Operativni 

leasing praviloma zagotavlja financiranje in tudi vzdrževanje vozila. Tako leasingodajalec 

vzdržuje sredstvo in opravlja druge potrebne storitve, ki zagotavljajo uporabnost sredstva. 

Pogosto leasing pogodba vsebuje določilo, ki daje leasingojemalcu pravico, da prekliče 

pogodbo pred njenim iztekom in vrne predmet leasinga. Ta pravica zelo povečuje tveganje 

leasingodajalca, saj daje leasingojemalcu možnost, da vrne sredstvo, ki je tehnološko 

hitreje zastarelo, kot je bilo prvotno pričakovano, oziroma da vrne sredstvo, ki ga ne 

potrebuje več (Kocbek, 1997).  
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Leasingodajalec ponuja leasingojemalcu tudi druge storitve nefinančnega značaja, kot je 

vzdrževanje, tehnična pomoč, izobraževanje osebja in zavarovanje (Zidarič, 1994). Pri 

operativnem leasingu je leasing podjetje pravni lastnik vozila, zato prevzame vsa tveganja 

in zaradi tega leasingodajalec vozilu namenja večjo pozornost kot pri finančnem leasingu 

(Marcon, 2011b). Tako ima leasing v primerjavi s kreditom prednost, saj ne temelji zgolj 

na bančni logiki v smislu presoje kreditne sposobnosti, ampak tudi na poznavanju 

predmeta financiranja tj. vozila in njegove nabavne vrednosti, razmerja med ostankom 

vrednosti in njegovo tržno vrednostjo (Konda, 2014a). 

Prednosti leasinga tako finančnega kot operativnega so, da posel ne vključuje zavarovanja 

terjatve, zato ni dodatnih stroškov, kot so pri zavarovanju kredita. Predmet leasinga je 

sočasno zavarovanje posla, zato so postopki odobritve enostavnejši in hitrejši od postopkov 

za odobritev kredita (Ugovšek, 2015). Za obe vrsti leasinga sicer velja, da leasingodajalec 

odvzame sredstvo leasingojemalcu, če ta pogodbenih obveznosti ne poravnava redno, 

vendar pa preklic leasing pogodbe in obveznosti leasingodajalca za plačevanje davkov, 

zavarovanje, vzdrževanje in servisiranje, pomenijo za leasingodajalca bistveno večje 

tveganje pri operativnem leasingu kot pri finančnem.  

Če smo pozorni na dejstvo, da mora na eni strani kreditojemalec oziroma leasingojemalec 

dokazati, po drugi strani pa banka oziroma leasing podjetje ugotoviti, da je kreditno 

sposoben, se pravi, da bo v dogovorjenem roku lahko vrnil izposojeno vsoto (Združenje 

bank Slovenije, 2014), se lahko pri presoji kreditne sposobnosti upošteva tudi dejstvo, da 

bo sklenjeno GAP zavarovanje, saj v primeru nastanka popolne škode na vozilu 

zavarovalnica doplača manjkajoči del sredstev za pokritje celotnega preostalega dolga po 

kreditni pogodbi in tako kreditojemalca oziroma leasingojemalca razbremeni finančne 

obveznosti. 

4 GAP ZAVAROVANJE 

4.1 Opredelitev GAP zavarovanja  

Avtorja Bowron in Kerper (2011, str. 1) v svoji študiji opredelita GAP zavarovanje kot 

zavarovanje, ki krije razliko, če seveda obstaja, med preostankom dolga in dejansko 

vrednostjo osnovnega sredstva. Christensen in Mundy (2012, str. 232) sta pri opredelitvi 

GAP zavarovanja bolj konkretna in zavarovanje opredelita kot izbiro porabnika, da 

zamenja vnaprej znano in določeno majhno izgubo, ki jo predstavlja znesek premije, ki ga 

plača zavarovalnici, za večjo in še negotovo izgubo, ki predstavlja tveganje, da bo 

zavarovalnina iz avtomobilskega zavarovanja nižja od preostanka zneska financiranja, če 

je vozilo uničeno ali ukradeno. Kot vidimo, je GAP zavarovanje odvisno od izpolnitve 

dveh pogojev, nastanka popolne škode na vozilu, ki je zavarovano, in preostanka dolga iz 

pogodbe o financiranju, ki mora v času izgube presegati vrednost vozila, ki je zavarovano. 
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Zavarovanje je najbolj razširjeno v ZDA in Veliki Britaniji, pri čemer so začetki GAP 

zavarovanja nekoliko nejasni. Takšna storitev naj bi obstajala več kot trideset let in so jo 

prvotno razvili trgovci avtomobilov kot neke vrste »kvazi« zavarovanje (Bowron & 

Kerper, 2011, str. 1). V ZDA je pravna ureditev GAP zavarovanja od države do države 

različna (McGlinchey Stafford, 2016), pri čemer v nekaterih državah GAP sploh ne štejejo 

kot zavarovanje (Bowron & Kerper, 2011, str. 1). V nekaterih zveznih državah ZDA 

zakonodaja ureja razmerje med prodajalcem vozila in zavarovalnico, medtem ko razmerje 

prodajalec – kupec ni podvrženo regulativi. V državah, kjer zakonodaja ne obravnava 

razmerja prodajalec – kupec kot zavarovalno razmerje, je kupec v pogodbenem odnosu do 

prodajalca vozila popolnoma nezavarovan (Christensen & Mundy, 2012, str. 227). 

GAP zavarovanje je primerno za nova in rabljena vozila, kupljena za privatno uporabo na 

kredit ali finančni leasing, ali za vozila, kupljena v poslovne namene preko operativnega 

leasinga, kot se še drugače imenuje poslovni najem. Nekateri vozniki predvidevajo, da 

zavarovanje avtomobilske odgovornosti in zavarovanje avtomobilskega kaska nudita 

popolno zaščito, če je vozilo uničeno (popolna škoda) ali ukradeno (Allstate company, 

2016a), kar pa seveda ni res.  

4.1.1 GAP kritje kot del prodaje vozila 

Dogovor o GAP kritju je dogovor, sklenjen neposredno med prodajalcem vozila in 

kupcem. Ponudnik GAP kritja je sam prodajalec vozila. Dogovor se sklene na relaciji 

prodajalec vozila – kupec vozila, pri čemer je prodajalec zavarovan pri zavarovalnici po t.i. 

generalni polici, ki jo prodajalcu predhodno izda zavarovalnica. Vsebina dogovora o GAP 

kritju med prodajalcem vozila in kupcem je tako odvisna od tega, kaj je vnaprej 

dogovorjeno po zavarovalni polici, ki jo je prodajalec vozila dogovoril z zavarovalnico 

(Christensen & Mundy, 2012, str. 219). V praksi je običajno tako, da prodajalec vozila, ki 

je hkrati tudi posojilodajalec, dogovori zavarovanje po t.i. generalni polici z izbrano 

zavarovalnico. V primeru nakupa avtomobila z odloženim plačilom kupnine na obroke 

prodajalec vozila proda tudi GAP kritje, ki je vključeno v osnovno pogodbo o financiranju 

nakupa vozila, a se hkrati navezuje na njegov dogovor, ki ga je sklenil z zavarovalnico 

(Christensen & Mundy, 2012, str. 220).  

Dogovor o GAP kritju se sklene neposredno pri trgovcu (Allstate company, 2016a). 

Prodajalec vozila pošlje zavarovalnici podatke o kupcu, ki se je odločil za financiranje 

nakupa avtomobila na obroke in hkrati sklenil GAP po pogojih iz generalne police. GAP 

kritje je tudi pomembno z vidika vrednosti naložbe. Če prodajalec vozila sam financira 

prodajo na obroke, lahko pogodbo o prodaji na obroke prenese, ali terjatev iz pogodbe 

proda finančni organizaciji. V tem kontekstu je uporaba GAP dogovora pomembna 

postavka, ki spreminja tveganje za prejemnika terjatve, saj pomeni utrditev posla. GAP 

zavaruje prodajalca vozila pred tveganjem in mu v primeru prodaje pogodbe o prodaji na 

obroke finančni organizaciji, hkrati prinese močnejše pogajalsko izhodišče (Christensen & 

Mundy, 2012, str. 220).  
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4.1.2 GAP zavarovanje kot zavarovalna storitev 

Če primerjamo GAP zavarovanje z ostalimi premoženjskimi zavarovanji, ima GAP 

zavarovanje dve posebnosti (Bowron & Kerper, 2011, str. 3):  

 da se doba trajanja zavarovanja časovno ujema z ročnostjo kredita oziroma leasinga, 

 da možnost nastanka zavarovalnega primera ugasne, ko knjigovodska vrednost vozila 

preseže preostanek dolga po kreditni oziroma leasing pogodbi. 

Prav tako lahko po posamezni zavarovalni polici nastopi le en zavarovalni primer, saj v 

trenutku, ko je zavarovalni primer prijavljen, oziroma zavarovalnina izplačana, 

zavarovalna polica ugasne (Bowron & Kerper, 2011, str. 3). Povsem razumljivo je, da se 

del premije za preostanek zavarovalne dobe v tem primeru ne vrača. V Splošnih pogojih za 

zavarovanje finančne vrzeli Zavarovalnice Triglav PG-gap/11-9 je izrecno navedeno, da je 

v primeru predčasnega prenehanja zavarovanja zavarovalnica na zahtevo zavarovalca 

dolžna vrniti premijo za preostalo dobo trajanja zavarovanja, a le, če do tedaj ni prišlo do 

zavarovalnega primera. GAP zavarovanje se po sami strukturi razlikuje od večine drugih 

premoženjskih zavarovanj, ker se običajno sklene za ves čas trajanja kredita oziroma 

leasinga, pri čemer se sklenitev zavarovanja opravi ob nakupu vozila ter premija plača ob 

sklenitvi za celotno dobo trajanja zavarovanja (Bowron & Kerper, 2011, str. 1).  

Tudi po Splošnih pogojih Zavarovalnice Triglav (PG-gap/11-9) se zavarovanje sklene ob 

sklenitvi pogodbe o financiranju ali najpozneje ob prevzemu vozila, če se prevzem vozila 

izvede po datumu sklenitve pogodbe o financiranju. Zavarovanje prične ob 24.00 tistega 

dne, ki je na polici naveden kot dan začetka zavarovanja, in preneha ob 24.00 tistega dne, 

ki je na polici naveden kot dan prenehanja zavarovanja, pri čemer se premija plača ob 

sklenitvi zavarovanja v enkratnem znesku za celoten čas trajanja zavarovanja, razen če je v 

polici navedeno drugače. 

4.2 Vrste GAP zavarovanj 

4.2.1 Klasična GAP zavarovanja 

Po navedbah Association of British Insurers (v nadaljevanju ABI, 2012a) sta najpogostejši 

dve različici GAP zavarovanja: 

 kritje do zneska računa – zavarovanje krije razliko med tržno vrednostjo vozila v 

času kraje ali nesreče in nakupno ceno vozila, izkazano na računu za nakup vozila, 

 kritje preostanka dolga – zavarovanje krije razliko med tržno vrednostjo vozila v 

času kraje ali nesreče in stanjem dolga iz dogovora o financiranju nakupa vozila (kredit 

ali leasing). 
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Obstaja tudi kombinirano GAP zavarovanje, ki je kombinacija obeh zgoraj navedenih 

različic. Ostale vrste GAP zavarovanj so še (ABI, 2012a):  

 kritje do tržne vrednosti, 

 kritje enakovredne menjave/vrednosti in  

 kritje preostanka leasinga. 

Zavarovalec naj bi se sam odločil za obliko kritja, ki je zanj najbolj primerna glede na 

vozilo, ki ga ima, in glede na financiranje, ki ga je sklenil (ABI, 2012a). V nadaljevanju so 

navedena GAP zavarovanja, ko zavarovalnica krije zavarovancu določeno izgubo, ker 

izplačana zavarovalnina iz avtomobilskega zavarovanja ne zadošča za poplačilo delne ali 

celotne izgube, ki jo je utrpel zaradi popolne škode na vozilu. 

4.2.1.1 Kritje do zneska računa 

GAP zavarovanje – kritje do zneska računa (angl. Return to Invoice GAP insurance ali 

Invoice Price Protection GAP insurance) krije razliko med tržno vrednostjo vozila v času 

izgube in nakupno vrednostjo vozila (znesek na računu), pri čemer se dogovori kritje za 

največ 36 mesecev od nakupa novega vozila, kar je prikazano v Tabeli 1 (ABI, 2012a).  

Ta oblika GAP zavarovanja je primerna, če je bilo vozilo kupljeno z enkratnim plačilom, 

ali je kredit ali leasing predstavljal manjši del kupnine. V primeru popolne škode se izplača 

zavarovalnina iz GAP zavarovanja, ki skupaj z zavarovalnino iz avtomobilskega 

zavarovanja zadošča za nakup novega vozila v enaki vrednosti, kot je izkazan znesek na 

računu, brez upoštevanja revalorizacije in morebitne spremembe cene vozila (ABI, 2012a). 

Tabela 1: GAP zavarovanje – kritje do zneska računa 

 
Legenda: (1) V tabeli je predpostavljeno, da je nakup vozila v celoti financiran s kreditom ali leasingom. 

 (2) Tržna vrednost vozila zmanjšana za franšizo; upoštevan znesek franšize v višini 250 enot. 

 (3) Zavarovalnina se ne izplača, ker zavarovalno jamstvo po 36 mesecih preneha. 

Povzeto in prirejeno po ABI, Return to Invoice GAP insurance, 2012a, str. 3, tabela 2. 
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4.2.1.2 Kritje preostanka dolga 

GAP zavarovanje – kritje preostanka dolga (angl. Finance GAP insurance) krije razliko 

med tržno vrednostjo vozila v času popolne škode in preostankom dolga iz pogodbe o 

financiranju (ABI, 2012a). Navedeno je prikazano v Tabeli 2. 

Tabela 2: GAP zavarovanje – kritje preostanka dolga 

 
Legenda: (1) V tabeli je predpostavljeno, da je nakup vozila v celoti financiran s kreditom ali leasingom. 

 (2) Tržna vrednost vozila zmanjšana za franšizo; upoštevan znesek franšize v višini 250 enot. 

Povzeto in prirejeno po ABI, Finance GAP insurance, 2012a, str. 4, tabela 3. 

Ta vrsta GAP zavarovanja je primerna, če je bilo vozilo kupljeno v celoti na kredit ali 

leasing ali če je kredit oziroma leasing predstavljal pretežni del financiranja nakupa. V 

primeru popolne škode na vozilu se banki oziroma leasing podjetju izplača zavarovalnina 

iz avtomobilskega zavarovanja za namen predčasnega poplačila dolga po kreditni oziroma 

leasing pogodbi, s čimer se pokrije večji del dolga. Ostane le razlika med tržno vrednostjo 

vozila in zneskom zavarovalnine iz avtomobilskega zavarovanja, ki je zmanjšana za 

morebitno franšizo (ABI, 2012a). Če je z GAP zavarovanjem dogovorjeno, da se z GAP 

zavarovanjem pokrije tudi strošek franšize, se zavarovanca v celoti razbremeni kreditne 

obveznosti ali dolga po pogodbi o leasingu. 

4.2.1.3 Kombinirano kritje  

Kombinirano GAP zavarovanje je kombinacija med kritjem do zneska računa in kritjem 

preostanka dolga (ABI, 2012a). Kombinirano GAP zavarovanje v prvem obdobju 36 

mesecev trajanja zavarovanja krije razliko med tržno vrednostjo vozila v času izgube in 

nakupno vrednostjo vozila do zneska na računu, v nadaljevanju pa razliko med tržno 

vrednostjo vozila v času izgube in preostankom dolga po pogodbi o financiranju, kot je 

prikazano v Tabeli 3.  
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Tabela 3: Kombinirano GAP zavarovanje 

 
Legenda: (1) V tabeli je predpostavljeno, da je nakup vozila v celoti financiran s kreditom ali leasingom. 

 (2) Tržna vrednost vozila zmanjšana za franšizo; upoštevan znesek franšize v višini 250 enot. 

 (3) Zavarovalnina se ne izplača, ker zavarovalno jamstvo po 36 mesecih preneha. 

Povzeto in prirejeno po ABI, RTI Combined GAP insurance, 2012a, str. 2, tabela 1. 

4.2.1.4 Kritje tržne vrednosti vozila 

GAP zavarovanje – kritje tržne vrednosti vozila (angl. Return to Value GAP insurance) 

krije razliko med tržno vrednostjo vozila v času nastanka škodnega dogodka in tržno 

vrednostjo vozila v času sklenitve zavarovanja. Takšno zavarovanje se ne sklepa pogosto. 

Primerno je le, če gre za nakup vozila na prostem trgu ali preko posrednikov, ki niso uradni 

prodajalci vozil, ali če je vozilo že v lasti zavarovanca. Zavarovanje se sklene z namenom 

ohranitve vrednosti vozila (ABI, 2012a). 

4.2.1.5 Kritje zamenjave vozila 

V tujini je to posebna oblika GAP zavarovanja, pri nas pa se takšno kritje pojavlja kot 

posebna oblika zavarovanja avtomobilskega kaska. Z GAP zavarovanjem – zamenjava 

vozila (angl. Equivalent Vehicle replacement GAP insurance) zavarovanje krije stroške 

zamenjave vozila z natančno takšnim (ista znamka, isti model) ali ekvivalentnim vozilom, 

kot je zavarovano vozilo. V Veliki Britaniji je to zavarovanje možno skleniti le v primeru 

nakupa novega ali testnega vozila. Zavarovalnica bo izplačala zavarovalnino zavarovancu 

ali neposredno prodajalcu novega vozila, odvisno od tega ali se zavarovanje sklene ločeno 

ali skupaj z nakupom vozila. Trajanje zavarovanja je omejeno na dvanajst mesecev in na 

določene znamke vozil (ABI, 2012a).  

4.2.2 Dogovor o odpisu dolga, o odpustu dolga in o odlogu dolga 

Obstajajo tudi finančne storitve, ki so podobne GAP zavarovanju, kjer nosilec obveznosti 

ni zavarovalnica temveč neposredno banka ali druga oseba, ki odobri posojilo. Takšni 

dogovori so: 



23 

 dogovor o odpisu dolga (angl. GAP waiver) ali dogovor o (delnem) odpustu dolga 

(angl. Debt Cancelation Agreement, v nadaljevanju DCA). O obeh primerih gre za 

finančno zavezo s strani banke, da v primeru totalne škode na vozilu odpiše dolg, ki še 

ostane po kreditni pogodbi, potem ko zavarovalnica izplača zavarovalnino iz 

avtomobilskega zavarovanja (Christensen & Mundy, 2012, str. 218). Ali kot navajata 

Bowron in Kerper (2011, str. 2) je DCA finančna storitev banke, ko v primeru totalne 

škode na vozilu, posojilojemalcu odpiše dolg, ki še ostane po posojilni pogodbi, potem 

ko zavarovalnica izplača obveznosti iz avtomobilskega zavarovanja. Gre za dvostranski 

dogovor, kjer se banka obveže, da se odpove delu preostanka dolga ali celotnemu 

preostalemu dolgu, če pride do določenega vnaprej definiranega, nepričakovanega 

dogodka. Banka se strinja, da se odpove celotnemu delu ali delnemu preostanku 

izpostavljenosti po kreditu v primeru nastopa določenega vnaprej dogovorjenega 

nepričakovanega dogodka (Christensen & Mundy, 2012, str. 218). DCA je vključen v 

osnovni posel ali je ločen od osnovnega posla. Končni učinek je za zavarovalca enak 

kot pri GAP zavarovanju, to je razbremenitev obveznosti po kreditu, razlika je le, ali 

dolg obstaja in ga pokrije zavarovalnica (GAP zavarovanje) ali pa je dolg odpisan.  

 dogovor o odlogu dolga (angl. Debt Suspention Agreement, v nadaljevanju DSA) je 

podoben dogovoru o odpustu dolga le, da se banka strinja, da se začasno prekine 

plačilna obveznost kreditojemalca za določeno časovno obdobje v primeru nastanka 

določenega dogodka. Po koncu odloga odplačila kreditojemalec nadaljuje z 

doplačevanjem dolga. DSA dejansko pomeni pogodbeni dogovor, po katerem se 

spremenijo posojilni pogoji tako, da se banka strinja z zamrznitvijo celotnega ali dela 

obveznosti in podaljšanjem odplačila, če pride do nastopa določenega dogodka. DSA je 

lahko vključen v osnovni posel ali ločen od osnovnega posla (Christensen & Mundy, 

2012, str. 219). Dejansko se v tem primeru dogovori moratorij na odplačilo kredita, če 

pride do popolne škode na vozilu. Ta storitev ni tako privlačna za kreditojemalca, saj 

dolg še vedno obstaja, le dolžnost odplačila je odložena. 

Naj na tej točki navedemo izkušnje Zavarovalnice Triglav, ko imajo stranke možnost 

skleniti zavarovanje, ki krije odpust dolga in zavarovanje, ki krije odlog dolga. 

Zavarovalnica Triglav ima v ponudbi t.i. zavarovanje brezposelnosti, ki krije tveganje, 

vezano na prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (Zavarovalnica Triglav, 

2014a, 2014b).  

Zavarovalnica krije ali obresti, ki tečejo v času odloga plačila mesečnih obrokov ali 

anuitete, ki zapadejo v plačilo v času, ko je zavarovanec (kreditojemalec ali 

leasingojemalec) brezposelna oseba in je na Zavodu za zaposlovanje vpisan v evidenco 

brezposelnih oseb. Zavarovalnica krije anuitete iz kreditne oziroma leasing pogodbe, ki 

zapadejo v plačilo v obdobju od vključno meseca, ko je bil zavarovanec vpisan v evidenco 

brezposelnih oseb, do vključno meseca, ko ga je zavod prenehal voditi v omenjeni 

evidenci, vendar največ toliko anuitet, kot je določeno v polici ali pristopni izjavi 

(Zavarovalnica Triglav, 2014a). Ločeno, na podlagi zavarovalne klavzule, je možno 
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skleniti zavarovanje, ki namesto mesečnih anuitet krije zapadle obresti v času odloga 

(moratorij) na odplačevanje obveznosti iz kreditne ali leasing pogodbe. Zavarovanec ima 

pravico pri banki ali leasing podjetju uveljavljati odlog plačila obrokov (moratorij) iz 

kreditne oziroma leasing pogodbe za šest ali dvanajst mesecev, zavarovalnica pa krije 

znesek obresti, zapadlih v obdobju odloga plačila (Zavarovalnica Triglav, 2014b).  

Zavarovanje obstaja že od leta 2007. Pri zavarovanju za primer brezposelnosti je bila na 

začetku le možnost kritja obresti, zapadlih v času odloga plačila (Zavarovalnica Triglav, 

2007c). Zavarovanje je bilo podobno, kot zgoraj navedeni DSA, a je bil nastanek 

zavarovalnega primera vezan na prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov na 

strani delodajalca. Kmalu po prihodu zavarovanja na trg so se pojavili odzivi po 

modifikaciji zavarovanja, saj so banke in leasing podjetja, poleg kritja obresti, predlagali še 

kritje mesečnih anuitet. Tako je Zavarovalnica Triglav pripravila novo verzijo zavarovanja, 

ki krije tudi zapadle mesečne anuitete v času brezposelnosti, torej razširitev na način DCA. 

Najprej je bilo možno skleniti zavarovanje za kritje največ šestih mesečnih anuitet 

(Zavarovalnica Triglav, 2008), kasneje pa je bilo zavarovanje razširjeno na možnost kritja 

dvanajstih mesečnih anuitet (Zavarovalnica Triglav, 2010). Stanje je trenutno takšno, da je 

zavarovanje na način DSA aktualno le za posrednika Addiko bank (Addiko bank, 2016), 

vse ostale banke in leasing podjetja, s katerimi sodeluje Zavarovalnica Triglav, pa so se 

odločila za ponudbo, kjer je kritje na način DCA. 

4.2.3 Razširjeno kritje pri avtomobilskem zavarovanju  

Nekatere zavarovalnice imajo razširjeno kritje avtomobilskega zavarovanja, da obljubijo 

dodatno izplačilo že samo, če zavarovanec vloži zahtevek iz naslova popolne škode na 

vozilu. Tako ponudijo dodatnih 1.000 dolarjev za vsako popolno škodo na vozilu, ki 

nastane zavarovalcu v času zavarovanja (Bowron & Kerper, 2011, str. 12). Obstajajo tudi 

zavarovalne police avtomobilskega zavarovanja, ki v primeru popolne škode na vozilu in 

nakupu novega vozila zagotavljajo kritje upravnih dajatev (davki, takse), kritje stroškov 

priprave vozila ali kritje stroškov zavarovanja (ABI, 2012a).  

4.3 Nevarnosti GAP zavarovanja 

4.3.1 Obvladovanje tveganja 

S finančnimi posli, tako z bančnimi kot zavarovalniškimi, so vedno tesno povezana 

tveganja. Posebej velja to za banke in leasing podjetja, ki posojajo finančna sredstva, ter za 

zavarovalnice, ki zavarujejo terjatve iz njihovih posojilnih razmerij. Posojilno tveganje je 

staro toliko, kolikor je staro kreditiranje (Bessis, 2002, str. 12–13). S tveganji razumemo 

vse tiste pojave in poslovne dogodke, ki nastanejo izven moči upnikov, da bi jih preprečili, 

in popolnoma ali pa delno onemogočajo doseganje njihovih poslovnih ciljev (Bobek, 1992, 

str. 79). Tveganje neplačila je odvisno od finančnega položaja posojilojemalca, le-to pa je 

odvisno od številnih faktorjev (Jagrič, 2011, str. 62). V bančni sferi je tveganje neplačila 
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tveganje, da pride do neplačila v danem časovnem okvirju. Banka se tveganjem želi 

izogniti ali pa jih čim bolj omejiti, zato želi vnaprej ovrednoti izgubo, ki jo lahko pričakuje 

pri posameznih poslih oziroma portfeljih (Jagrič, 2011, str. 64). 

Tudi pri GAP zavarovanju ne smemo zanemariti tveganja, ki nastane za banko ali leasing 

podjetje, če kreditojemalec ali leasingojemalec ne odplača svojega dolga. Premalo je 

poudarka, tudi v literaturi, na nevarnosti neplačila terjatve iz kreditne oziroma leasing 

pogodbe. Če bi bili vsi kreditojemalci ali leasingojemalci sposobni v vsakem trenutku 

odplačati svoj dolg, potem se potreba po GAP zavarovanju zmanjša. Zaznati je, da se GAP 

zavarovanje predstavlja kot nekakšno »zavarovanje plus« kot bonus k avtomobilskemu 

zavarovanju, ne pa kot dodatna utrditev obveznosti v obliki zavarovanja terjatve iz kreditne 

pogodbe ali pogodbe o leasingu. 

Za sklenitev GAP zavarovanja bi morali biti najbolj dovzetni prav kupci, ki imajo šibko 

kreditno ali plačilno sposobnost in kupijo vozilo na kredit ali leasing z malo ali brez 

pologa. Če je ob nakupu plačan (večji) polog, izguba ob škodi prizadene toliko, saj vozilo 

ostane pri trgovcu, kredit ali leasing pa se v celoti pokrije iz zavarovalnine iz 

avtomobilskega zavarovanja in je kupec prost obveznosti. Če pa je polog oziroma začetna 

soudeležba pri nakupu majhna, ali sploh ni pologa, mora kupec iz lastnih sredstev pokriti 

del preostanka dolga po kreditu ali leasingu in to kupca bolj prizadene, kot pa, če izgubi 

del denarja, ki ga je že plačal, ali če ne pridobi nekaj dodatnih sredstev, ki bi jih lahko, če 

bi sklenil GAP zavarovanje. 

V nadaljevanju navajamo tveganje neplačila, ki bi moral biti osnovni motiv za sklenitev 

GAP zavarovanja pri kupcih, ki niso dovolj kreditno sposobni in kot osnovno dolžnost 

ponudnika, da kupcu predstavi tveganje, da bo v primeru popolne škode nastala potreba po 

nakupu novega vozila. Če zavarovalnina iz avtomobilskega zavarovanja ne bo zadoščala za 

poplačilo neplačanih obveznosti iz kredita ali leasinga, bo moral razliko kupec plačati iz 

lastnih sredstev, ali pa z novo zadolžitvijo, in s tem še bolj obremeniti svojo plačilno 

sposobnost. Primarno je za presojo lastne plačilne sposobnosti odgovoren kreditojemalec, 

vendar Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/2010, 77/2011, 30/2013, 

81/2015, v nadaljevanju ZPotK-1) nalaga obveznost presoje kreditne sposobnosti tudi 

kreditodajalcem. Obveznost ugotavljanja kreditne sposobnosti je razvidna iz sodne odločbe 

EU sodišča v primeru Consumer Finance proti Ingrid Bakkaus, v kateri se je reševalo 

vprašanje, kdo nosi dokazno breme v primeru ugotavljanja kreditne sposobnosti 

kreditojemalca, kot predpisuje Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in na drugi strani, kako je z 

dokazovanjem kreditodajalca, da je v t.i. predpogodbenem času pred podpisom pogodbe 

kreditojemalcu razložil vse, kar mora razložiti (Wahl, 2014). Pozicija sodišča je, da je 

dokazno breme na banki. Direktiva 2008/48, katere cilj je zagotoviti visoko in primerljivo 

raven varovanja ter vzpostaviti pravi notranji trg, državam članicam med drugim nalaga 

sprejetje ustreznih ukrepov za spodbujanje t.i. odgovornega ravnanja v vseh fazah 

kreditnega razmerja. Iz cilja varstva potrošnikov, ki mu sledi Direktiva 2008/48, zelo jasno 
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izhaja, da mora dokazno breme v zvezi z izvrševanjem predpogodbenih obveznosti 

informiranja in preverjanja načeloma nositi poklicni dajalec kredita (Wahl, 2014).  

Z ZPotK-1 se je v slovenski zakonodaji udejanjil trend evropskega potrošniškega prava, ki 

kreditojemalca vse bolj postavlja v pasivni položaj, bankam oziroma leasing podjetjem pa 

postavlja dodatne zahteve in sankcije v primeru neodgovornega ravnanja pri odobravanju 

kreditov in leasingov. ZPotK-1 je uvedel načelo odgovornega posojanja denarja, ki zahteva 

odgovorno ravnanje kreditodajalcev in posrednikov v vseh fazah kreditnih razmerij do 

porabnikov, kar se konkretizira kot obveznost, da kreditodajalci kreditojemalcem 

zagotovijo vrsto podrobnih informacij o kreditu še pred sklenitvijo pogodbe. Razlagalna 

obveznost, da informacije zagotavljajo na način, da kreditojemalec razume tudi finančne in 

pravne posledice najema kredita ter obveznost dajalcev kreditov, da predhodno ocenijo 

kreditno sposobnost kreditojemalca. Torej mora banka oziroma leasing podjetje, preden 

odobri kredit ali leasing, presoditi kreditojemalčevo/leasingojemalčevo kreditno oziroma 

plačilno sposobnost. Namen presoje kreditne sposobnosti je določanje najvišjega možnega 

zneska kredita oziroma leasinga in s tem posredno tudi najvišjo možno vrednost vozila, ki 

ga je kupec še sposoben kupiti. Presoja kreditne sposobnosti temelji predvsem na 

preverjanju zmožnosti porabnika, da ustvarja prihodke, medtem ko je preverjanje 

njegovega (premoženjskega) stanja in njegovega vpliva na kreditno sposobnost 

sekundarnega pomena. 

Za razliko od bank in leasing podjetij, ki se želijo tveganjem izogniti ali jih prenesti na 

drugega, se zavarovalnice spopadajo s tveganji kot osnovno okupacijo. Zavarovalnica 

mora sprejeti tveganja in jih oceniti ter prevzeti. Zavarovanje deluje na podlagi 

združevanja tveganj, kar pomeni, da se tveganje posameznih izgub porazdeli v skupini na 

podlagi zakona velikih števil. Večja kot je skupina, v kateri se porazdeli tveganje izgub, 

večja je varnost zavarovalnice glede predvidljivosti pričakovanih izgub (Bessis, 2002, str. 

3 in 13).  

Prepoznavanje tveganja je ključni element pri finančnem ozaveščanju porabnikov. Mnogi 

porabniki imajo nizko raven zaznave tveganja, s katerimi se srečujejo in jim hkrati 

primanjkuje potrebnega znanja. Oboje, zaznava tveganja in informiranje o zavarovalnih 

storitvah, je vedno bolj pomembno glede na obseg in zahtevnost zavarovanja in množico 

ponudnikov, enako kot imajo tudi porabniki dolžnost prepoznavanja tveganja, ko stopajo v 

upniško dolžniška razmerja (Insurance Europe, 2011).  

4.3.2 Moralni hazard zavarovanca 

GAP zavarovanje predstavlja za zavarovanca moralni hazard. Vzrok je v tem, da je po 

nastanku škodnega dogodka lahko zavarovanec celo v boljšem finančnem položaju kot 

prej, saj se z zavarovanjem krije negativni kapital na vozilu (Bowron & Kerper, 2011, str. 

4). Vzemimo primer, ko je porabnik kupil vozilo v celoti na kredit. V primeru prodaje 

vozila je prodajna cena nižja, kot je preostanek dolga po kreditni pogodbi. Situacija je v 
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praksi poznana kot negativni kapital, kar pomeni takojšnje tveganje za GAP zavarovanje 

ob nakupu drugega vozila (Christensen & Mundy, 2012, str. 220). V primerih, ko ima 

kupec še vedno del neodplačanega kredita za staro vozilo, kredit prevali v nov nakup in s 

tem v novo financiranje. Nastane situacija, ko kupec že ob nakupu vozila dolguje po 

kreditni pogodbi več kot je vrednost vozila oziroma najvišja možna izplačana 

zavarovalnina iz avtomobilskega zavarovanja. 

To tveganje (Christensen & Mundy, 2012, str. 220) se lahko pokrije v dveh stopnjah: 

 prodajalec vozila pogojuje sklenitev avtomobilskega zavarovanja (kasko zavarovanje) 

in hkrati vinkulacijo police (zastavo pravic iz zavarovanja) v svojo korist. Prodajalec 

vozila zahteva dokazilo o obstoju zavarovanja in v primeru škode se iz zavarovalnine 

najprej poplača preostanek dolga, morebitni presežek pa se izplača stranki; 

 prodajalec vozila pogojuje sklenitev GAP zavarovanja za primer, če izplačilo 

zavarovanja ne zadošča za poplačilo preostanka doga po pogodbi o financiranju vozila. 

Bowron in Kerper (2011, str. 4) navajata primer, ko je vozilo vredno 8.000 EUR, vendar pa 

lastnik vozila še vedno dolguje 12.000 EUR po pogodbi o financiranju nakupa vozila. 

Predpostavimo, da nima lastnih sredstev in želi kupiti novo vozilo na odloženo plačilo. 

Drugo novo vozilo, ki ga želi kupiti, je vredno 25.000 EUR, starega pa prodati na način 

staro za novo. Tako bi moral kupec plačati razliko med vrednostjo starega in vrednostjo 

novega vozila (tj. 17.000 EUR), hkrati pa še pokriti razliko v višini 4.000 EUR po pogodbi 

o financiranju. Ker kupec nima lastnih sredstev, trgovec pa želi vozilo prodati, zviša ceno 

prodajanega vozila na 29.000 EUR. Kupec najame nov kredit v višini 29.000 EUR, ki 

omogoča tudi poplačilo starega dolga. S tem je negativni kapital iz starega vozila prelit v 

novo vozilo. Razlika je, da je pri novem vozilu sklenjeno še GAP zavarovanje in v primeru 

takojšnjega nastanka zavarovalnega primera zavarovalnica dolguje izplačalo razlike iz 

GAP zavarovanja med vrednostjo vozila in dolgom v višini 4.000 EUR. Res je, da 

transakcije te vrste v realnosti ne bi smele predstavljati večine nakupov vozil, kar tudi 

navajata avtorja, vendar pa morajo biti zavarovalnice pozorne pri spremljanju GAP 

portfelja, saj bi lahko kupci prepoznali t.i. negativni kapital v svojem vozilu in si poskušali 

na tovrsten način z zavarovanjem izravnati izpostavljenost.  

4.3.3 Razlika med realno in ocenjeno vrednostjo vozila 

Naslednja nevarnost pri GAP zavarovanju je razlika med realno in ocenjeno vrednostjo 

vozila v času nastanka škode. Višina vrzeli je odvisna od preostanka dolga in ocenjene 

vrednosti vozila v času popolne škode. Če se vzame kot vrednost vozila tista tržna 

vrednost, ki jo določi zavarovalnica, ki jamči iz GAP zavarovanja, potem nevarnosti ni.  

Če zavarovanec nima sklenjenega GAP zavarovanja je njegov interes, da je škoda iz 

avtomobilskega zavarovanja čim bolje ovrednotena oziroma vrednost vozila na dan 

nastanka škode čim bolje ocenjena in s tem dosežen večji znesek zavarovalnine iz 
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avtomobilskega zavarovanja, s katerim bo delno ali v celoti pokril tudi preostanek dolga iz 

pogodbe o financiranju, če je dolg enak ali višji od vrednosti vozila. Če pa ima 

zavarovanec sklenjeno GAP zavarovanje, se njegov interes po čim bolje ocenjeni škodi 

zmanjša, ker ve, da bo razlika do popolnega plačila dolga krita iz GAP zavarovanja, še 

posebej, če GAP zavarovanje krije tudi franšizo. Franšiza je samoudeležba zavarovanca na 

škodi v določenem odstotku ali od vrednosti vozila ali od izplačane zavarovalnine. 

Ker ob nastanku škode lahko pride do razlike med ocenjeno vrednostjo vozila, ki jo določi 

zavarovalnica, ki obravnava škodo iz avtomobilskega zavarovanja in med vrednostjo, kot 

bi jo določila zavarovalnica, ki rešuje zavarovalni primer iz GAP zavarovanja, so v 

zavarovalnih pogojih za GAP zavarovanje določbe, ki izničijo pretirano razliko med 

obema vrednostma. Možnosti so: 

 da zavarovalnica priznava kot ocenjeno vrednost tisto, ki jo sama določi in ne 

vrednosti, ki jo določi zavarovalnica, ki obravnava škodo iz avtomobilskega 

zavarovanja; 

 da se pri določitvi vrednosti vozila upošteva ocenjena vrednost po metodologiji 

EUROTAX-a ne glede na to, koliko znaša ocenjena vrednost, ki jo določi 

zavarovalnica, ki obravnava škodo iz avtomobilskega zavarovanja, razen če je ta višja 

od ocenjene vrednosti po metodologiji EUROTAX-a; 

 da si zavarovalnica pridrži pravico, da ne izplača razlike iz GAP zavarovanja, če 

zavarovanec privoli v izplačilo zavarovalnine iz avtomobilskega zavarovanja, ne da bi 

prej obvestil GAP zavarovalnico. Če se GAP zavarovalnici zdi, da je ponudba 

zavarovalnice, ki oceni škodo iz avtomobilskega zavarovanja, prenizka, zahteva 

soglasje, da stopi v kontakt z zavarovalnico z namenom, da doseže vrednost, ki 

upravičeno izniči ali vsaj znatno zmanjša odstopanja. Zavarovanec mora biti 

predhodno seznanjen s pravico, da ima GAP zavarovalnica z namenom, da prepreči 

neutemeljeno visoko izplačilo po GAP zavarovanju, po pooblastilu zavarovanca 

pravico vložiti zahtevo za presojo ustreznosti ocene pri zavarovalnici, ki je obravnavala 

škodo iz avtomobilskega zavarovanja in je ponudila za izplačilo popolne škode manj, 

kot pa je bila po oceni GAP zavarovalnice vrednost vozila na dan nastanka škode. 

4.3.4 Predvidevanje cen na trgu rabljenih vozil 

Pri določanju premije za GAP zavarovanja je glavni dejavnik amortizacija vozila. Drugi 

pomembni dejavnik je ročnost kredita ozirom leasinga, ker se dolgoročna zadolžitev 

amortizira počasneje, kar povzroči daljšo izpostavljenost možnosti nastanka zavarovalnega 

primera. Ročnost kredita oziroma leasinga vpliva tudi na pogostost škod, saj ko enkrat 

vrednost vozila preseže preostanek kredita, finančna vrzel in s tem možnost za nastanek 

zavarovalnega primera ne obstaja več (Bowron & Kerper, 2011, str. 3). 

GAP so odvisne od dveh meril: nastanka popolne izgube in preostanka posojila v času 

izgube, ki presega knjigovodsko vrednost vozila (Bowron & Kerper, 2011, str. 3). Največja 
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negotovost za GAP zavarovanje je gibanje cen na trgu rabljenih vozil. Cene rabljenih vozil 

so podvržene številnim nihanjem, tudi zaradi gospodarskih gibanj, ki lahko vplivajo na 

tržno vrednost rabljenih vozil. Pomembno je izpostaviti, da je za GAP zavarovanje veliko 

bolj pomembno pravilno predvidevanje gibanja cen pri rabljenih vozilih novejših modelov 

in letnikov, saj starejša rabljena vozila niso pomembnejši segment zahtevkov iz GAP 

zavarovanja, ker je možnost nastanka zavarovalnega primera manjša ali je sploh ni. 

Avtorja Bowron in Kerper (2011, str. 4–5) izpostavljata vpliv spremembe cen rabljenih 

vozil, ki z vzvodom vpliva na izpostavljenost pri GAP zavarovanju, kjer majhne 

spremembe vrednosti vozil občutno vplivajo na spremembo v izpostavljenosti po GAP 

zavarovanju. 

5 GAP ZAVAROVANJE V ZAVAROVALNICI TRIGLAV 

5.1 Zavarovanje terjatev v Zavarovalnici Triglav, d.d.  

GAP zavarovanje v Zavarovalnici Triglav se izvaja znotraj zavarovalne vrste kreditnih 

zavarovanj (Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1), Uradni list RS, št. 93/2015). Evolucija 

GAP zavarovanja v Zavarovalnici Triglav je potekala v dveh obdobjih in je opisana v 

nadaljevanju poglavja. Prvo obdobje je bilo od leta 2007 do leta 2011 in drugo obdobje od 

leta 2011 dalje.  

Preden bo podrobnejše predstavljeno GAP zavarovanje v Zavarovalnici Triglav, je 

potrebno pogledati osnovno zavarovanje terjatev iz kreditnih ali leasing pogodb, kar je bilo 

izhodišče za pripravo in razvoj GAP zavarovanja. Pri zavarovanju terjatev iz kreditnih ali 

leasing pogodb zavarovalnica krije škodo, ki nastane upniku, ker mu dolžnik ni vrnil 

zneska odobrenega posojila. Zavarovane so terjatve iz kreditov in leasing pogodb, ki jih 

odobri posojilodajalec in prijavi v zavarovanje, skladno z določbami zavarovalne pogodbe. 

Zavarovanec je vedno posojilodajalec (ne posojilojemalec), torej banka ali leasing podjetje 

ali druga pravna oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje storitev kreditiranja oziroma za 

leasing posle.  

5.1.1 Vrste zavarovanj terjatev pri Zavarovalnici Triglav  

Terjatve, ki so lahko predmet zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav, razdelimo na štiri 

večje skupine. Tako lahko izvedemo naslednjo delitev terjatev, glede na predmet 

zavarovanja:  

 zavarovanje potrošniških in stanovanjskih kreditov, 

 zavarovanje dovoljenih prekoračitev pozitivnega stanja na transakcijskih računih za 

osebni ali poslovni namen (t.i zavarovanje izrednih limitov), 

 zavarovanje plačilnih, kreditnih kartic in kartic z obročnim odplačilom, 

 zavarovanje terjatev iz drugih pogodb, kjer je odloženo plačilo kupnine kot na primer 

pogodbe o prodaji na obroke ali leasing pogodbe. 
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Zavarovalna pogodba za zavarovanje potrošniških in stanovanjskih kreditov, kakor tudi 

vse ostale pogodbe za zavarovanje drugih vrst terjatev, vsebuje vsa bistvena določila 

zavarovalnega odnosa med kreditojemalcem in zavarovalnico. Sem sodi predvsem kritje, 

ki ga daje zavarovalnica in znesek premije, ki jo mora zavarovalec plačati zavarovalnici. 

Zavarovalnica se obvezuje, da bo vse pogodbe, sklenjene med zavarovalcem in 

kreditojemalcem, sprejela v zavarovanje in jamčila banki vračilo (Bijelić, 1998, str. 200). 

Če kreditojemalec ne izpolni vseh svojih obveznosti iz pogodbe, je banka dolžna poskrbeti 

za to, da jih bo izpolnjeval, in sicer s pošiljanjem opominov v določenih rokih po tem, ko 

kreditojemalec ne plača določenega dogovorjenega števila mesečnih obrokov. 

Zavarovalnica je dolžna nadomestiti neodplačan del dolga s pripadajočimi obrestmi, 

zmanjšan za morebitni polog. Banki pripadajo tudi zamudne obresti od dne, ko bi moral 

biti končan opominjevalni postopek, pa do dne predaje odškodninskega zahtevka 

zavarovalnici. Z izplačilom zavarovalnine preidejo na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima 

banka do kreditojemalca. Te regresne pravice banka prenese na zavarovalnico s cesijo 

(Bijelić, 1998, str. 201). Posebnost kreditnih zavarovanj je dolgoročnost. Zavarovalna doba 

za posamezno terjatev traja vso dobo kreditiranja oziroma do dokončnega poplačila, s tem 

da je premija plačana ob odobritvi, zato lahko škoda iz terjatve, zavarovane v tekočem letu 

nastane, šele čez tri, štiri, pet ali več let (Bijelić, 1998, str. 202). Ostale terjatve iz kreditnih 

pogodb, ki jih zavarovalnica sprejme v zavarovanje, so (Zavarovalnica Triglav, 2016b): 

 Zavarovanje kreditov zasebnikom.  

S tem zavarovanjem zavarovalnica krije škodo, ki nastane banki, ker ji kreditojemalec 

ni vrnil zneska odobrenega kredita. Kreditojemalec je samostojni podjetnik, oseba, ki 

opravlja poklic kot samostojno dejavnost ali je kmet in najame kredit za financiranje 

svoje dejavnosti. Ročnosti zavarovanih kreditov so do 60 mesecev. Če kreditojemalec 

ne vrne zneska odobrenega kredita v rokih in na način, kot je predvideno s kreditno 

pogodbo, zavarovalnica krije banki nastalo škodo v višini neplačanih obveznosti, kot je 

dogovorjeno v zavarovalni pogodbi.  

 Zavarovanje kreditov pravnim osebam.  

Kritje je enako kot zgoraj le, da je kreditojemalec pravna oseba. Zavarovalnica in 

banka skleneta, s katero se dogovorita za sprejem posameznega odobrenega kredita v 

zavarovanje skladno z določbami zavarovalne pogodbe ter za plačilo premije. V 

primeru dokazane insolventnost pravne osebe in s tem neplačila obveznosti iz kreditne 

pogodbe, zavarovalnica krije banki nastalo škodo v višini, kot je to dogovorjeno z 

zavarovalno pogodbo. 

 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih. 

S tem zavarovanjem zavarovalnica krije škodo, ki nastane banki, ker ji imetnik 

transakcijskega računa ni poravnal svojih obveznosti iz pogodbe o prekoračitvi 

sredstev na transakcijskem računu (t.i. pogodba o izrednem limitu). Kot limit se šteje 

odobrena prekoračitev pozitivnega stanja na transakcijskem računu. Imetnik je fizična 

oseba, zasebnik ali pravna oseba. Zavarovani so vsi limiti z ročnostjo do 12 mesecev, 
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ki jih banka odobri imetnikom in prijavi v zavarovanje skladno z določbami 

zavarovalne pogodbe. Če imetnik ne poravna svojih obveznosti iz pogodbe o limitu, 

zavarovalnica krije banki nastalo škodo v višini neplačanega dolga, kot je dogovorjeno 

z zavarovalno pogodbo. 

 Zavarovanje plačilnih, kreditnih kartic in kartic z obročnim odplačilom. 

S tem zavarovanjem zavarovalnica krije škodo, nastalo banki, zaradi neizpolnitve 

obveznosti imetnika iz poslovanja s kartico. Zavarovane so terjatve s kartic, ki jih 

banka prijavi v zavarovanje skladno z določbami zavarovalne pogodbe. Če imetnik ne 

poravna svojih obveznosti v roku in na način, kot bi moral v skladu s pogodbo o izdaji 

kartice, zavarovalnica krije banki škodo v višini, kot je dogovorjeno z zavarovalno 

pogodbo. 

 Zavarovanje terjatev iz pogodb o prodaji na obroke. 

S tem zavarovanjem zavarovalnica krije škodo, ki nastane trgovcu iz pogodbe o prodaji 

na obroke, ki jo je sklenil s kupcem. Posojilodajalec je trgovec, ki prodaja svoje izdelke 

ali storitve z odloženim plačilom kupnine na obroke. Če kupec ne plača posameznega 

ali več obrokov in je zaradi tega pogodba o prodaji na obroke predčasno odpovedana, 

zavarovalnica krije trgovcu nastalo škodo v višini neplačanih obrokov. 

5.1.2 Zavarovanje terjatev iz pogodb o leasingu 

Zaradi povezave z GAP zavarovanjem je zavarovanju terjatev iz pogodb o leasingu 

namenjeno celotno naslednje podpoglavje. Pri zavarovanju terjatev iz pogodb o leasingu 

zavarovalnica krije škodo, ki nastane leasing podjetju, v primeru neplačila s strani 

leasingojemalca iz pogodbe o leasingu, ki je bila sklenjena za namen financiranja nakupa 

osebnega ali druge vrste vozil, opreme ali nepremičnin. Leasingojemalec je lahko fizična 

ali pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Zavarovalni primer nastopi, če 

posamezni mesečni ali več mesečnih obrokov ni plačanih, kot je to dogovorjeno s pogodbo 

o leasingu ter je zaradi tega pogodba o leasingu predčasno odpovedana. Zavarovalnica 

krije leasing podjetju nastalo škodo v višini neplačanih obrokov, obresti ter stroškov 

odpovedi pogodbe o leasingu oziroma odvzema predmeta leasinga v skladu z zavarovalno 

pogodbo.  

5.1.2.1 Pogodba za zavarovanje terjatev iz pogodb o leasingu KL-LEA-1/1993 

V Zavarovalnici Triglav začetki zavarovanja terjatev iz pogodb o leasingu segajo v leto 

1993. Po Pogodbi za zavarovanje terjatev iz pogodb o leasingu KL-LEA-1/1993 so bile 

predmet zavarovanja terjatve iz pogodb o leasing poslih za osebna in druga vozila 

(Zavarovalnica Triglav, 1993). Leasingodajalec je bil dolžan zagotoviti tudi avtomobilsko 

zavarovanje vozila, in sicer obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, polni kasko 

z nič-, eno ali dvoodstotno odbitno franšizo ter delni kasko – kombinacija K. 
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Dogovorjen je bil minimalni polog, vezano na kategorijo vozila. Zanimivo da, je bilo 

opredeljeno, kaj ne šteje kot škodni dogodek. »Šteje se, da škodni dogodek ni nastopil, če 

je leasingojemalec plačal vse obroke leasinga skladno z določili pogodbe o leasingu in je 

po izteku leasinga izbral pogodbeno dogovorjeno opcijo, ki ni odkup predmeta leasinga« 

(drugi odstavek 1. člena pogodbe KL-LEA-1/1993). Škodni primer je nastopil zaradi 

neplačila enega ali več zapadlih mesečnih obrokov, a je pred tem moral biti izveden 

opominjevalni postopek in postopek odvzema vozila (Zavarovalnica Triglav, 1993).  

Če je leasingodajalec pridobil vozilo nazaj v posest, je bila obračunana škoda kot seštevek 

največ petih zapadih neplačanih obrokov ter stroškov odvzema vozila, skupaj z zamudnimi 

obrestmi. Če odvzem vozila ni bil uspešen (kraja ali utaja vozila), je bila priznana škoda v 

višini diskontiranega seštevka vseh neplačanih obrokov, skupaj z obrestmi in stroški 

(Zavarovalnica Triglav, 1993). Leasingodajalec je moral vložiti tožbo na izročitev vozila in 

hkrati pozvati zavarovalnico v stransko intervencijo. Po pravnomočni sodni odločbi, s 

katero je bilo ugodeno tožbenemu zahtevku, je moral vložiti predlog za izvršbo 

(Zavarovalnica Triglav, 1993). 

Če je bilo leasingodajalcu po končanem sodnem postopku izročeno vozilo v neposredno 

posest, je imel možnost vozilo obdržat, a je moral zavarovalnici vrniti že prejeto 

zavarovalnino (revalorizirano). Če pa leasingodajalec vozila ni želel obdržati, je 

zavarovalnica v imenu leasingodajalca organizirala prodajo. Kupnina je šla na račun 

zavarovalnici, ki je pred tem že izplačala zavarovalnino, morebitni presežek od prodaje ali 

manko, pa sta leasingodajalec in zavarovalnica poračunala ločeno (Zavarovalnica Triglav, 

1993). 

Način izvedbe zavarovanja je bil enak kot pri drugih zavarovalnih podvrstah za 

zavarovanje terjatev, torej sklenitev pogodbe za nedoločen čas in izvajanje mesečnih prijav 

v zavarovanje na podlagi seznama pogodb o leasingu, sklenjenih s posameznimi 

leasingojemalci v preteklem mesecu (Zavarovalnica Triglav, 1993). 

5.1.2.2 Splošni pogoji za zavarovanje terjatev iz pogodb o leasingu PG-lea/07-12 

Pomembna sprememba v zavarovalnem razmerju do leasing podjetja, je bila narejena v 

letu 2007 s sprejetjem Splošnih pogojev za zavarovanje terjatev iz pogodb o leasingu  

PG-lea/07-12 (Zavarovalnica Triglav, 2007a), pri čemer so ti pogoji še vedno veljavni. 

Bistvena razlika napram predhodni pogodbi KL-LEA-1/1993 je, da v splošnih pogojih ni 

več določb, ki bi urejale prodajo vozila s strani zavarovalnice. Splošni pogoji PG-lea/07-12 

so omejili jamstvo zavarovalnice zgolj na neplačane finančne obveznosti leasingojemalca, 

torej na kritje določenega števila neplačanih obrokov. 

Leasingojemalec je lahko posameznik, ki je zaposlen, upokojenec, samostojni podjetnik, 

oseba, ki opravlja poklic kot samostojno dejavnost (zdravnik, odvetnik, notar) ali pravna 

oseba. Zavarovana je pogodba o finančnem leasingu ali operativnem leasingu (poslovni 

najem), pri čemer je ročnost pogodbe o leasingu največ 60 mesecev, če je sklenjena 
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pogodba o finančnem leasingu oziroma največ 48 mesecev, če je sklenjena pogodba o 

operativnem leasingu in z dogovorjenim mesečnim odplačevanjem obrokov 

(Zavarovalnica Triglav, 2007a).  

Način izvedbe zavarovanja je enak kot po pogodbi KL-LEA-1/1993, le da se zavarovanje 

sklene na podlagi generalne police za nedoločen čas, namesto z individualno pogodbo. 

Prav tako se izvajajo mesečne prijave v zavarovanje na podlagi seznama pogodb o 

leasingu, sklenjenih v preteklem mesecu. Zavarovanje krije škodo v obsegu in pod pogoji, 

določenimi z zavarovalno pogodbo, ki jo zavarovanec utrpi zaradi tega, ker ni prejel 

vračila obrokov s strani leasingojemalca, kot je dogovorjeno v pogodbi o leasingu (prvi 

odstavek 1. člena PG-lea/07-12). Premija se plača ob prijavi v zavarovanje vnaprej za 

celotni čas trajanja pogodbe o leasingu (Zavarovalnica Triglav, 2007a). 

Sestavni del zavarovalne pogodbe so merila za določanje plačilne sposobnosti, katera mora 

leasingodajalec upoštevati ob odobritvi posameznega leasinga. Merila so v veliki meri 

prilagojena obstoječemu poslovanju leasingodajalca. Zavarovalni primer nastane v primeru 

neplačanih obrokov po izvedenem opominjevalnem postopku. Zavarovalno kritje obsega 

največ šest neplačanih obrokov ter stroške izterjave, kot so stroški opominov, stroški 

odvzema oziroma poskusa odvzema vozila. Po izplačilu zavarovalnine leasingodajalec s 

cesijo prenese na zavarovalnico terjatev iz pogodbe o leasingu do leasingojemalca do 

višine izplačane zavarovalnine (Zavarovalnica Triglav, 2007a). 

Če leasingojemalec ne plača mesečnega obroka, je leasingodajalec dolžan izvesti 

opominjanje s pozivom leasingojemalcu na plačilo zapadlih obveznosti, ker bo v 

nasprotnem primeru pogodba o leasingu odpovedana, ter opozoriti na posledice odpovedi 

(vrnitev predmeta leasinga, prenos terjatve na zavarovalnico, sodna izterjava dolga). Če 

obveznosti kljub opominom niso plačane, pošlje leasingojemalcu obvestilo o odpovedi 

pogodbe o leasingu, pozove na plačilo vseh obveznosti in stroškov in na vračilo vozila. Če 

leasingojemalec vozila ne vrne, ga je leasingodajalec dolžan odvzeti oziroma poskušati 

odvzeti (Zavarovalnica Triglav, 2007a). 

5.2 GAP zavarovanje v Zavarovalnici Triglav  

Hkrati s Splošnimi pogoji za zavarovanje terjatev iz leasing pogodb PG-lea/07-12 je v letu 

2007 nastalo tudi prvo GAP zavarovanje, sicer takrat zgolj v obliki Klavzule za 

zavarovanje finančne vrzeli KL-lea-gap/07-12 in še vedno v sklopu zavarovanja terjatev iz 

pogodb o leasingu znotraj zavarovalne podvrste 14209. V letu 2011 so se s sprejetimi in 

vedno veljavnimi Splošnimi pogoji za zavarovanje finančne vrzeli PG-gap/11-9 zgodile 

večje vsebinske spremembe pri oblikovanju zavarovanja.  

5.2.1 Klavzula za zavarovanje finančne vrzeli KL-lea-gap/07-12 

Kot že navedeno, začetki GAP zavarovanja segajo v leto 2007. Takrat je bila razvita oblika 

GAP zavarovanja, po kateri se je zavaroval interes leasingodajalca za primere, ko je 
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leasingojemalec vozilo predčasno vrnil ali je na vozilu prišlo do popolne škode zaradi 

nesreče oziroma do tatvine vozila in je leasingodajalec imel odprte terjatve iz leasing 

pogodbe do leasingojemalca. Zavarovalni pogoji so bili v obliki klavzule za t.i. finančne 

vrzeli v primeru prenehanja pogodbe o leasingu (Zavarovalnica Triglav, 2007b). 

Zavarovalnica je namesto leasingojemalca plačala leasingodajalcu izpadli dohodek, 

leasingojemalec pa je bil prost obveznosti. Posebnosti te oblike GAP zavarovanja sta 

(Zavarovalnica Triglav, 2007b): 

 zavarovanje krije le morebitne odprte terjatve leasingodajalca do leasingojemalca po 

nastanku škodnega dogodka, 

 razlog za škodni dogodek je tudi predčasna odpoved pogodbe o leasingu in vračilo 

vozila. 

S klavzulo so kriti primeri, če po vrnitvi, uničenju ali izginotju vozila nastane 

leasingodajalcu škoda zaradi razlike med vrednostjo vozila in preostankom (seštevkom) še 

neodplačanih obrokov iz pogodbe o leasingu. Predmet zavarovanja so lahko le pogodbe za 

zavarovanje leasinga motornih vozil. Predpogoj za zavarovanje po omenjeni klavzuli je 

dogovorjeno zavarovanje terjatev iz pogodb o leasingu ter da je vozilo tudi zavarovano po 

pogojih za zavarovanje avtomobilske odgovornosti in zavarovanje avtomobilskega kaska 

pri Zavarovalnici Triglav v času trajanja pogodbe o leasingu, razen če ni s posameznim 

leasingodajalcem drugače dogovorjeno. 

Klavzula zavaruje terjatve, ki jih ima leasingodajalec, ki je zavarovanec, do 

leasingojemalca. Pred uveljavljanjem škode mora zavarovanec pozvati leasingojemalca na 

plačilo razlike, ki je nastala. V primeru uveljavljanja zavarovalnega zahtevka morata biti 

izpolnjena pogoja (Zavarovalnica Triglav, 2007b):  

 predčasno prenehanje pogodbe o leasingu zaradi razdora ali odpovedi pogodbe (vrnitev 

vozila), popolne škode na vozilu (prometna nesreča, uničenje zaradi drugih škodnih 

dogodkov…) ali izginotja vozila (kraja, utaja, tatvina…) ter 

 neplačilo razlike med vrednostjo vozila in preostankom vrednosti financiranja s strani 

leasingojemalca. 

Premija se obračuna od nabavne vrednosti vozila. Če je vozilo novo, je nabavna vrednost 

vozila vrednost, ki je razvidna iz računa kot maloprodajna cena z vključenimi 

pripadajočimi dajatvami (davek na dodano vrednost, davek na motorna vozila…). Če je 

vozilo rabljeno, je nabavna vrednost vozila razvidna iz računa kot maloprodajna cena z 

vključenim davkom, pri čemer ta ne more presegati tržne vrednosti vozila, določene po 

metodologiji EUROTAX za oblikovanje tržne vrednosti, povečane za največ 5 odstotkov 

(Zavarovalnica Triglav, 2007b). 

Zavarovanje po klavzuli se sklene, če je predmet leasinga osebno vozilo, kupljeno v 

Sloveniji pri prodajalcu vozil, pooblaščenem s strani generalnega uvoznika. Vozilo mora 
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biti za celoten čas trajanja pogodbe o leasingu zavarovano pred nevarnostmi avtomobilske 

odgovornosti, pred nevarnostmi avtomobilskega kaska z največ enoodstotno odbitno 

franšizo in z vključenim kritjem tatvine vozila. V primeru škode se ocenjena vrednost 

vozila določi (Zavarovalnica Triglav, 2007b): 

 predčasna vrnitev vozila: tržna vrednost vozila, ki jo določi izvedenec, ki je sodno 

zaprisežen cenilec avtomobilske stroke; 

 uničenje vozila (popolna škoda), ali tatvina, ali utaja vozila: tržna vrednost, določena 

na podlagi cenitve zavarovalnice, ki obravnava zavarovalni primer iz avtomobilskega 

zavarovanja, vendar v nobenem od navedenih primerov ocenjena vrednost ne more biti 

manjša kot tržna vrednost vozila neposredno pred nastankom škodnega dogodka, 

določena po metodologiji EUROTAX-a za oblikovanje prodajne vrednosti. 

Višina škode, ki jo krije zavarovalnica, se ugotavlja kot razlika med preostankom vrednosti 

financiranja in ocenjeno vrednostjo vozila, povečana za dogovorjeni znesek soudeležbe 

zavarovanca pri škodi (franšiza), ki je bila odšteta od zavarovalnine v okviru 

avtomobilskega zavarovanja, pri čemer končni znesek zavarovalnine znaša največ  

20 odstotkov osnove za obračun premije (Zavarovalnica Triglav, 2007b). 

5.2.2 Splošni pogoji za zavarovanje finančne vrzeli PG-gap/11-9 

Zadnja sprememba pri oblikovanju storitve GAP zavarovanje se je v Zavarovalnici Triglav 

izvedla v letu 2011 s sprejetjem novih Splošnih pogojev za zavarovanje finančne vrzeli 

PG-gap/11-9. Prav tako je bilo takrat GAP zavarovanje izločeno iz podvrste zavarovanje 

terjatev iz pogodb o leasingu in prestavljeno v samostojno podvrsto zavarovanje finančne 

vrzeli. Splošni pogoji zavarovanja so sestavni del zavarovalne pogodbe. Za splošne pogoje 

zavarovanja Jakopanec-Levart (2001) navaja, da vsebujejo norme, ki so za določen posel 

nujne, a preveč podrobne, da bi jih vključili v zakon, s tem da ne smejo biti v nasprotju s 

prisilnimi določbami, s katerimi zakon ureja zavarovalno pogodbo. S sklenitvijo 

zavarovalne pogodbe se zavarovalec podredi zavarovalnim pogojem, ki jih vnaprej določi 

zavarovalnica. 

5.2.2.1 Stranke zavarovalne pogodbe  

Osnovni zavarovalni izrazi, ki se pojavljajo v vsakem zavarovalnem razmerju so 

zavarovalec, zavarovanec, zavarovalna polica, zavarovalna premija, zavarovalna vsota in 

zavarovalnina. Tudi v Splošnih pogojih PG-gap/11-9 so tako opredeljeni: zavarovalec je 

oseba, ki sklene zavarovanje, zavarovanec pa je oseba, katere premoženje in/ali 

premoženjski interes je zavarovan, listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi se imenuje 

zavarovalna polica, medtem ko je zavarovalnina znesek, ki ga mora zavarovalnica plačati 

po zavarovalni pogodbi, če se zgodi zavarovalni primer (Zavarovalnica Triglav, 2011).  

Po OZ mora vedno obstajati zavarovalni interes za sklenitev zavarovanja. Zavarovanje 

lahko sklene vsak, kdor ima interes, da ne nastane zavarovalni primer, ker bi sicer utrpel 
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kakšno materialno izgubo (948. člen OZ). Tudi pravice iz zavarovanja lahko uveljavljajo 

samo tisti, ki so imeli ob nastanku škode materialni interes za to, da zavarovalni primer ne 

bi nastal. Zavarovalec in zavarovanec je lahko tudi ista oseba. Pri GAP zavarovanju po 

zavarovalnih pogojih Zavarovalnice Triglav (2011) je zavarovanec vedno kreditojemalec 

oziroma leasingojemalec, v primeru kredita ali finančnega leasinga, oziroma leasing 

podjetje v primeru operativnega leasinga. Po teh istih pogojih je zavarovalec lahko 

kreditojemalec oziroma leasingojemalec ali tretja oseba (banka, leasing podjetje). Po teh 

istih pogojih je zavarovanec opredeljen kot zavarovana oseba in oseba, ki ima zavarovalni 

interes, medtem ko plačnik premije ni stranka zavarovalne pogodbe in je lahko katera koli 

oseba, ki izkaže interes za plačilo (Zavarovalnica Triglav, 2011). Običajno je plačnik 

kreditojemalec oziroma leasingojemalec, ki je tudi zavarovalec, se pa dogaja, da je plačnik 

premije banka ali leasing podjetje, ki nudi osnovno finančno storitev in je GAP 

zavarovanje del njihove splošne ali posebne ponudbe financiranja. Redki so primeri, ko je 

plačnik tretja oseba, ki ni neposredno udeležena v finančnem dogovoru. Primer za to je 

prodajalec vozila, ki ima prodajno akcijo, v sklopu katere za nakup vozila brezplačno za 

kupca vozila doda še GAP zavarovanje (Zavarovalnica Triglav, 2011). 

V zavarovalno razmerje se lahko vključi še dodatna oseba tj. vinkulant (vinkulacijski 

upnik, vinkulacijski upravičenec) na podlagi izvedene vinkulacije zavarovalne police 

premoženjskega zavarovanja. O vinkulaciji, kot o pravnem poslu prenosa pravic in obliki 

zavarovanja obveznosti, ni veliko zapisanega, saj izven zavarovalnih krogov ta institut ni 

dobro poznan. Izpostavljamo ga, ker si z vinkulacijo police GAP zavarovanja banka ali 

leasing podjetje zavaruje terjatev iz kreditne oziroma leasing pogodbe. Gre za tihi način 

utrditve obveznosti. Vinkulacijo še najbolj sistematično opiše Viršek (2001), ki vinkulacijo 

enači z zastavno pravico. Navaja, da je vinkulacija vnaprej dana izjava zavarovanca o 

prenosu svoje dospele terjatve na drugo osebo. Zavarovalnica po nastopu zavarovalnega 

primera izplača zavarovalnino vinkulantu oziroma je ne izplača zavarovancu brez 

vinkulantove privolitve (Viršek, 2001).  

Vinkulacija zavarovanja je tako ustanovitev zastavne pravice na zavarovančevi terjatvi, ki 

jo zavarovanec ima proti zavarovalnici iz zavarovalne pogodbe (op. ob uresničitvi 

zavarovalnega primera) v korist zavarovančevega upnika (Viršek, 2001). Med vinkulantom 

in zavarovancem mora obstajati upniško razmerje. Z vinkulacijo preide na vinkulanta 

pravica, da ob dospelosti terjatve iz vinkuliranega zavarovanja izpolnitev le te zahteva 

zase. Z izdajo potrdila o vinkulaciji se zavarovalnica obveže, da v primeru nastanka 

zavarovalnega primera ne bo izplačala zavarovalnine zavarovancu brez vinkulantovega 

soglasja (Viršek, 2001). Obseg vinkulacije je odvisen od zavarovančeve zahteve, ki pa 

mora temeljiti na dogovoru med njim in vinkulantom. Vinkulacija zavarovanja traja toliko 

časa, dokler zavarovalnici ni predložena vinkulantova devinkulacijska izjava oziroma 

dokler ne prenehajo njene obveznosti iz zavarovalne pogodbe (Viršek, 2001).  
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5.2.2.2 Predmet zavarovanja  

Pri predmetu zavarovanja veljajo omejitve na kreditne oziroma leasing pogodbe za 

financiranje osebnih vozil, namenjenih prevozu oseb in stvari z do osmimi plus enim 

sedežem, katerega skupna masa ne presega 3,5 tone, s tem da so znamka, model in tip 

vozila navedeni v katalogu, ki ga objavi EUROTAX (Zavarovalnica Triglav, 2011). 

Starostne omejitve vozila po pogojih za GAP zavarovanje ni. Omejitev starosti vozila 

imajo leasing hiše, saj odplačilna doba in starost vozila skupaj ne smeta preseči 10 oziroma 

v določenih primerih 12 let. Pri financiranju novih in rabljenih vozil je razlika predvsem v 

ročnosti leasinga in višini pologa. Praviloma mora leasingojemalec za rabljeno vozilo 

odšteti višji polog kot za novo vozilo (Marcon, 2011b). Omejitev starosti vozila na največ 

pet let na primer najdemo v zavarovalnih pogojih Compensa zavarovalnice (2015). 

V zavarovalnih pogojih za GAP zavarovanje Compensa (2015) je opredeljena začetna 

vrednost vozila kot vrednost zavarovanega vozila, ki ustreza zavarovalni vsoti določeni, v 

pogodbi za zavarovanje avtomobilskega kaska, ali vrednost iz prodajne pogodbe, vključno 

s tovarniško vgrajenimi dodatki, vendar ne več kot 105 odstotkov vrednosti, navedene v 

katalogu, ki ga objavi EUROTAX. Začetna vrednost vozila ne vključuje dajatev, kot so 

zavarovalne premije, stroški transporta, upravne takse, taks za cestnine. 

Zavarovanje se lahko sklene ob sklenitvi pogodbe o financiranju ali najpozneje ob 

prevzemu vozila, če se prevzem vozila izvede po datumu sklenitve pogodbe o financiranju. 

Trajanje zavarovanja je največ 48 mesecev (Zavarovalnica Triglav, 2011). Zavarovanje 

preneha s potekom časa, za katerega je bilo sklenjeno (redno prenehanje), z iztekom 

pogodbe o financiranju, ali kot izredno prenehanje, z dnem predčasnega prenehanja 

veljavnosti pogodbe o financiranju, z dnem, ko zavarovanec proda ali kako drugače trajno 

odsvoji vozilo tako, da preneha njegovo lastništvo ali pravica do uporabe vozila in ob 

uveljavitvi zavarovalnega primera in izplačilu zavarovalnine (Zavarovalnica Triglav, 

2011). 

Drugače, kot je to možno po pogojih Zavarovalnice Triglav, je v pogojih zavarovalnice 

Compensa (2012) predvideno, da se zavarovanje lahko sklene obdobje za 12 mesecev 

zavarovanja ali dve zaporedni obdobji po 12 mesecev (v zavarovalni pogodbi navedeno kot 

24 mesečno zavarovanje), ali v treh oziroma štirih zaporednih obdobjih po 12 mesecev 

(navedeno kot 36 oziroma 48 mesečno zavarovanje), če je tudi pri zavarovanju 

avtomobilskega kaska dogovorjeno, da se bo zavarovanje podaljševalo. 

5.2.2.3 Zavarovalna premija 

Za zavarovanje mora zavarovalec ali druga oseba, ki ima interes, plačati zavarovalnici 

premijo. Premija je bistveni element zavarovanja. Premija je znesek, ki ga zavarovalec 

plača zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, 2011). Zavarovalna premija je znesek, ki ga 

zavarovalec ali druga oseba, ki ima za to interes, plača za gospodarsko zaščito upnika pred 

tveganji, ki ogrožajo posojilodajalca (Pavliha et al., 2007). Bijelić (1998 str. 277) navaja, 
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da se premija praviloma plačuje vnaprej za določeno zavarovalno obdobje, škode pa lahko 

nastanejo vse od prvega do zadnjega dne obdobja, za katero je plačana premija. Premijo 

plačajo vsi zavarovalci, škode pa zavarovalnica izplača samo posameznikom, običajno 

sorazmerno majhnemu številu zavarovancem (Bijelić, 1998 str. 277).  

Premijo determinirajo dejavniki, ki spadajo v dve širši kategoriji: notranji dejavniki, kot so 

pogostost zahtevkov, povprečne vrednosti zahtevkov, popusti in drugi dejavniki, ki so 

stroški poslovanja zavarovalnice, konkurenčnost lokalnega zavarovalnega trga, dajatve 

(Europe Economics, 2009). Premije so odraz škodnih zahtevkov in njihovi pogostnosti pri 

čemer spekter različnih dejavnikov kaže na to, da je količina škod po številu in priznana 

višina škode različna od države do države v Evropski uniji. V raziskavi trga zavarovalnih 

storitev (Insurance Europe, 2015) so navedeni dejavniki, ki vplivajo na višine škod in 

škodno pogostnost, ki jih razvrstimo v tri glavne skupine: 

 dejavniki, vezani na zakonodajne okvire kot so ureditev obveznega zavarovanja v 

prometu in priznavanje višine odškodnine kakor tudi načini poravnave zavarovalnih 

zahtevkov, 

 dejavniki, povezani s prometom in cestno infrastrukturo, ki izvirajo iz demografskih, 

geografskih in voznih navad in vplivajo na tveganja nastanka prometnih nesreč. V 

državah, kjer je gost promet ali mlajši vozniki, so tveganja večja, 

 dejavniki, vezani na ekonomske razmere, ki imajo odločilno vlogo pri oblikovanju 

premijskih stopenj, saj je potrebno upoštevati celotne stroške reparacije škode (stroški 

dela, cene rezervnih delov, cene novih vozil v primeru kraje). 

Premija za posamezno sklenjeno GAP zavarovanje se obračuna za celotno dobo trajanja 

zavarovanja. Premija se plača v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja (Zavarovalnica 

Triglav, 2011). Če upoštevamo, da se zahtevek pri GAP zavarovanju ustvari le s popolno 

škodo, bi lahko zmotno mislili, da je premija nižja pri dražjih ali statusnih vozilih, ker je 

škodna pogostost ocenjenih popolnih škod pri dražjih vozilih manjša kot pri nizkocenovnih 

vozilih, saj je pri dražjih vozilih manj verjetno, da bo s strani zavarovalnice škoda ocenjena 

kot popolna škoda (Bowron & Kerper, 2011, str. 3).  

5.2.2.4 Zavarovalno kritje 

Zavarovalnica Triglav ima v splošnih pogojih PG-gap/11-9 zapisano, da GAP zavarovanje 

krije izgubo, ki jo v primeru popolne škode na vozilu utrpi zavarovanec, če je na dan 

škodnega dogodka ocenjena vrednost vozila nižja od vsote zneska preostanka dolga in 

amortiziranega zneska lastnega deleža (Zavarovalnica Triglav, 2011). V primeru GAP 

zavarovanja je predmet zavarovanja opredeljen kot izguba denarnih sredstev, ki jo v 

primeru popolne škode na vozilu utrpi zavarovanec, če je na dan škodnega dogodka 

ocenjena vrednost vozila nižja od vsote zneska preostanka dolga in amortiziranega 

zneska lastnega deleža.  
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Amortizirani znesek lastnega deleža se izračuna tako, da se za vsak mesec trajanja pogodbe 

o financiranju znesek, ki predstavlja lastni delež, amortizira z mesečno stopnjo 0,5 

odstotkov (Zavarovalnica Triglav, 2011). Ocenjena vrednost vozila je višja od obeh 

zneskov: tržne vrednosti vozila na dan škodnega dogodka, določene na podlagi cenitve 

zavarovalnice, ki obravnava zavarovalni primer iz avtomobilskega zavarovanja ali tržne 

vrednosti vozila, določene po metodologiji EUROTAX za oblikovanje prodajne cene na 

dan nastanka škodnega dogodka (Zavarovalnica Triglav, 2011). 

Zavarovalno jamstvo je prikazano na Slikah od 1 do 6. Slike prikazujejo časovno možnost 

nastanka iz GAP zavarovanja in jamstvo zavarovalnice pri različnih ročnostih financiranja 

in zneskih lastnega deleža. V vseh primerih so enaka izhodišča, nakupna cena vozila 

20.000 EUR, amortizacijska stopnja pologa 0,5 odstotka mesečno in 8 odstotna obrestna 

mera. Na Slikah 1 in 2 sta prikazani situaciji, kjer je ročnost financiranja 36 mesecev ter 

znesek financiranja 15.000 EUR oziroma 5.000 EUR. Na Slikah 3 in 4 sta prikazani 

situaciji, kjer je ročnost financiranja 60 mesecev ter znesek financiranja 15.000 EUR 

oziroma 5.000 EUR. Na Slikah 5 in 6 pa sta prikazani situaciji, kjer je ročnost financiranja 

84 mesecev ter znesek financiranja 15.000 EUR oziroma 5.000 EUR. 

Lomljena krivulja prikazuje padanje vrednosti vozila. Polna črta prikazuje zmanjševanja 

dolga iz pogodbe o financiranju. Pikčasta črta prikazuje stanje dolga z upoštevanjem 

lastnega deleža, medtem ko spodnja krivulja prikazuje velikost jamstva zavarovalnice 

(dejanski GAP), tj. razliko med stanjem dolga z upoštevanjem lastnega deleža in 

vrednostjo vozila v določenem trenutku.  

Na slikah vidimo, kako se s podaljševanjem ročnosti financiranja spreminja možnost 

nastanka škode iz GAP zavarovanja ter tudi kakšen je pri tem vpliv lastnega deleža. Naj 

poudarimo, da je vštevanje lastnega deleža posebnost GAP zavarovanja Zavarovalnice 

Triglav. Pri ostalih vrstah GAP zavarovanja se primerja razmerje med vrednostjo vozila in 

preostankom kredita oziroma leasinga v času nastanka škode, kar v prikazih spodaj pomeni 

razmerje med polno in lomljeno krivuljo. Tako vidimo, da je pri krajših ročnostih 

financiranja možnost nastanka škode po GAP zavarovanju minimalna, medtem ko je pri 

daljših ročnostih financiranja ta možnost precejšnja. Na Slikah 5 in 6, ko je prikaz 

financiranja z ročnostjo 84 mesecev, obstaja izpostavljenost zavarovalnice praktično skozi 

celotno obdobje financiranja. Na Sliki 6 je primer, ko je zavarovalnica v obdobju med 40. 

in 65. mesecem zavarovanja izpostavljena izplačilu zavarovalnine, ki znaša celo več kot 30 

odstotkov nakupne vrednosti vozila. 
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Slika 1: Grafični prikaz GAP zavarovanja – ročnost kredita/leasinga 36 mesecev ter  

znesek financiranja 15.000 EUR 

 

Slika 2: Grafični prikaz GAP zavarovanja – ročnost kredita/leasinga 36 mesecev ter  

znesek financiranja 5.000 EUR 

 

Slika 3: Grafični prikaz GAP zavarovanja – ročnost kredita/leasinga 60 mesecev ter  

znesek financiranja 15.000 EUR 
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Slika 4: Grafični prikaz GAP zavarovanja – ročnost kredita/leasinga 60 mesecev ter  

znesek financiranja 5.000 EUR 

 

Slika 5: Grafični prikaz GAP zavarovanja – ročnost kredita/leasinga 84 mesecev ter  

znesek financiranja 15.000 EUR 

 

Slika 6: Grafični prikaz GAP zavarovanja – ročnost kredita/leasinga 84 mesecev ter  

znesek financiranja 5.000 EUR 
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Še več primerov kritja je prikazanih v Prilogi 1 »GAP zavarovanja pri različnih ročnostih 

in deležih financiranja«. 

5.2.2.5 Omejitve in izključitve zavarovanj  

Po pogojih za GAP zavarovanje ne morejo biti vsa vozila predmet zavarovanja. Vozila, ki 

ne morejo biti zavarovana z GAP zavarovanjem, so vozila, ki so posebna, ali pa se 

uporabljajo za posebni namen. Izključitve teh vozil so lahko opredeljene, tako da 

zavarovanje ne velja za vozila v najemu, nadomestna vozila, ki se uporabljajo kot 

nadomestna med popravilom, testna vozila in vozila za taksi službo, ali je omejitev 

splošna, da mora biti vozilo v EUROTAX (Zavarovalnica Triglav, 2011).  

Vozila, ki se uporabljajo za določen namen in ne morejo biti predmet zavarovanja, so 

lahko tudi bolj izrecno opredeljena. Takšen primer so pogoji zavarovalnice Compensa 

(2015), da GAP zavarovanja ni mogoče skleniti za vozila, ki se uporabljajo za opravljanje 

kurirske službe, reševalna vozila, pogrebna vozila, vozila za komercialni prevoz potnikov 

po cesti, vozila opremljena z električnimi ali rotacijskimi motorji, registrirani kot motorna 

kolesa, mopede in skuterje, prirejena za prevoz invalidov, bivalna vozila (avtodomi) in 

počitniške prikolice.  

Lahko so tudi izrecno naštete znamke in modeli vozil, ki so spremenjena na način, ki ni v 

skladu z navodili proizvajalca in pa predelave, kot so BRABUS, AMG, M serije ter 

poimensko našteta vozila znamk Aston Martin, Bentley, Bugattiji, Ferrari, Ford RS serije, 

Hummer, Lamborghini, Lotus, Maserati, Mazda RX8, McLaren FI, Mitsubishi 3000GT in 

Evo; Nissan 300ZX, Skyline in GT-R, Porsche, Rolls Royce in Subaru SVX in Impreza 

WRXSTi (Compensa, 2015). 

Ostale izključitve kritja so še kritje stroškov dodatne opreme ali izboljšav, ki jih je vgradil 

ali dodal prodajalec vozila ali porabnik sam, zavarovalnih premij, cestnih dajatev (cestnina, 

vinjeta), stroškov podaljšanja servisih garancij, stroškov goriva, zaščite karoserije, ostalih 

zneskov, ki so na računu in niso vezani na vozilo (ABI, 2012a). Zavarovanje tudi ne krije 

neplačanih obrokov (anuitet), obresti, stroškov ali drugih neplačanih obveznosti, ki so 

zapadle v plačilo pred škodnim dogodkom (Zavarovalnica Triglav, PG-gap/11-9), prav 

tako pa se pojavljajo omejitve pri izplačilu zavarovalnine. Zgornja meja izplačila 

zavarovalnine pri zavarovalnici Compensa je 80.000 zlotov (cca 18.500 EUR), v 

Zavarovalnici Triglav pa je omejitev opredeljena z odstotkom vrednosti vozila ob sklenitvi 

zavarovanja, tako da zavarovalnina ne more preseči 20 odstotkov vrednosti vozila 

(Zavarovalnica Triglav, 2011). 

5.2.2.6 Nastanek zavarovalnega primera 

GAP zavarovanje se realizira, če zavarovalnica, ki obravnava avtomobilsko zavarovanje, 

prizna popolno škodo na vozilu zaradi vpletenosti v nesrečo ali je vozilo ukradeno (ABI, 

2012a). Po splošnih pogojih zavarovanja Zavarovalnice Triglav zavarovalni primer 
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nastopi, če je na vozilu nastala popolna škoda ter je na dan škodnega dogodka ocenjena 

vrednost vozila nižja od vsote zneska preostanka dolga in amortiziranega zneska lastnega 

deleža. Višina škode je tako razlika med vsoto preostanka dolga in amortiziranega zneska 

lastnega deleža ter ocenjeno vrednostjo vozila, povečana za dogovorjeni znesek soudeležbe 

zavarovanca pri škodi (franšiza), ki je bila odšteta od zavarovalnine v primeru škode iz 

zavarovanja avtomobilskega kaska (Zavarovalnica Triglav, 2011).  

Kot navaja Bijelić (1998, str. 277) je v zavarovalstvu zelo težko predvideti škode in rok 

njihovega dospetja ter jih natančno načrtovati, kar enako velja tudi za GAP zavarovanje. 

Od dneva nastanka škodnega dogodka pa do izplačila zavarovalnine je potreben določen 

čas, ki lahko znaša od nekaj dni do nekaj mesecev, v izjemnih primerih pa tudi več kot eno 

leto. Koliko časa bo preteklo od nastanka škode do izplačila, je odvisno od vzroka škode, 

njenega obsega, vrste poškodovanega premoženja ali premoženjskega interesa, velikosti 

škode, potrebnega časa za obnovitev ali vrnitev zavarovanega objekta v prvotno stanje, 

potrebne dokumentacije in podobno (Bijelić, 1998, str. 277).  

5.2.2.7 Popolna škoda  

Vozilo se šteje za uničeno t.i. totalna škoda, ko so sami stroški popravila vozila višji od 

dejanske tržne vrednosti vozila na dan popravila. So tudi primeri, ko se vozilo šteje kot 

ekonomska totalna škoda, ker so še drugi stroški poleg stroškov popravila, ki tudi 

nastanejo ob samem popravilu vozila, tako da so na koncu ti skupni stroški (stroški 

popravila in ostali stroški) višji, kot pa je vrednost vozila (ABI, 2007). Popolna škoda je 

škoda, ki jo zavarovalnica, ki obravnava škodni dogodek iz zavarovanja avtomobilske 

odgovornosti ali zavarovanja avtomobilskega kaska, oceni kot popolno škodo in je 

posledica uničenja, poškodovanja ali tatvine vozila (Zavarovalnica Triglav, 2011).  

Britansko združenje zavarovalnic je sprejelo Kodeks ravnanja za odstranjevanje razbitin 

motornega vozila, v katerem so opredeljene štiri kategorije, kaj pomeni popolna škoda t.i. 

totalka (ABI, 2007): 

 Kategorija A: »odpad« – nepopravljiva popolna škoda, ki je škoda z malo rešenimi 

deli, od katerih so vredni samo kovinski deli (vozilo, ki je popolnoma zgorelo). Vozilo 

primerno samo za na odpad; 

 Kategorija B: »nepopravljiva popolna škoda«, kjer so ostanki uporabni samo za 

rezervne dele, če so ekonomsko iskani. Vozilo je uporabno samo za rezervne dele; 

 Kategorija C: »popravljiva popolna škoda«, kjer stroški popravila presegajo vrednost 

vozila pred škodnim dogodkom; 

 Kategorija D: »popravljiva popolna škoda«, kjer stroški popravila ne presegajo 

ocenjene vrednosti vozila pred nastankom škodnega dogodka, vendar pa so ostali 

stroški tako visoki, da se vozila ne splača popravljati (t.i. ekonomska totalka). 
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6 RAZISKAVA ZAZNAVE GAP ZAVAROVANJA 

6.1 Metodologija raziskave 

V strukturiranem intervjuju se uporablja strukturiran načrt vprašanj. Sogovorniki morajo 

odgovoriti na vsako od vprašanj pri čemer se predpostavlja da so vprašanja zastavljena 

tako da zadovoljivo zaobjamejo bistvo intervjuja in da jih sogovorniki tudi razumejo. 

Predpostavi se, da so vsa vprašanja izražena na način, ki omogoča sogovorniku jasno 

razumeti, kaj se jih vpraša in da je pomen vsakega vprašanja enaka za vsak predmet (Berg, 

2001, str. 69). 

Delno strukturiran intervju, ki je med popolnoma strukturiranim in popolnoma 

nestrukturiranim intervjujem, vključuje izvajanje po vnaprej določenih vprašanjih, ki so po 

navadi sistematično in dosledno zastavljena, ob tem, da imajo sogovorniki možnost 

prostega odgovarjanja. Vprašanja, ki se uporabljajo v delno strukturiranem intervjuju, 

dajejo možnost, da posamezniki bolj izrazijo svoj pogled na obravnavano temo kot pa pri 

strukturiranem intervjuju (Berg, 2001, str. 70). 

Odločil sem se za delno strukturiran intervju, saj je bilo moč s to obliko najbolje doseči 

željene rezultate. Pri tem so bila postavljena bistvena vprašanja v kombinaciji z dodatnimi 

vprašanji. Po Bergu (2001, str. 75) so bistvena vprašanja tista, ki se nanašajo izključno na 

temo pogovora. Lahko so strnjena ali pa razpršena skozi intervju, vendar pa so vedno 

naravnana tako, da iz njih pridobimo vnaprej načrtovane oziroma predvidene informacije. 

Poleg bistvenih vprašanj so bila sogovornikom zastavljena tudi dodatna vprašanja, odvisno 

od kompleksnosti odgovorov. V osnovi so dodatna vprašanja enakovredna nekaterim od 

bistvenih iz intervjuja, vendar pa so vključena v intervju in zastavljena z namenom, da se 

preveri zanesljivost odgovorov sogovornika (Berg, 2001, str. 75). Glede na strokovnost 

sogovornikov in njihovo verodostojnost informacij, s katerimi razpolagajo, in izkušnje, ki 

jih imajo pri opravljanju svojih funkcij, takšnih dodatnih vprašanj ni bilo veliko, saj so bili 

pogovori oziroma njihovi odgovori na zastavljena bistvena vprašanja že povečini dovolj 

obsežni in tudi konkretni, da se je že samo po sebi, brez dodatnih vprašanj, dalo razbrati 

koristne informacije in narediti logične zaključke. 

Prošnje za sodelovanje pri intervjujih so bile poslane osebam, ki delajo na vodstvenih ali 

vodilnih položajih v bankah in leasing podjetjih v Sloveniji. Od štirinajstih prošenj za 

sodelovanje pri intervjujih se jih je osem odzvalo pozitivno, medtem ko je ena oseba 

odgovore poslala pisno. Slednji odgovori so bili preveč skopi, da bi jih lahko uporabili pri 

oblikovanju idej. V enem primeru izmed prej omenjenih osmih, je bil intervju opravljen po 

telefonu. Šlo je za telefonski pogovor, ki ga Berg (2001, str. 82) tudi opredeli kot enega 

izmed načinov izvedbe intervjuja. Takšen način po Bergu sicer ni glavni oziroma primarni 

način intervjuja, ker gre za pomanjkanje neverbalne komunikacije. Vendar pa glede na 

predmet obravnave, šlo je za temo s finančnega in zavarovalniškega področja, neverbalna 
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komunikacija pri podajanju odgovorov ni bila bistvena, zato je bila kvaliteta telefonsko 

izvedenega intervjuja na enaki ravni kot ostali opravljeni intervjuji, kjer je bila neposredna 

prisotnost sogovornika.  

Vsi sodelujoči so ob prošnji za intervju prejeli tudi bistvena vprašanja, kot izhodišča za 

pogovore, da so si znali predstavljali, kaj bo rdeča nit pogovora in da so si lahko tudi že 

vnaprej pripravili določene odgovore.  

Pogovori so bili izvedeni v obdobju med 30. majem in 10. junijem 2016. Vsi intervjuji so 

bili opravljeni v poslovnih prostorih sogovornikov, razen že omenjenega telefonsko 

izvedenega intervjuja. Čas trajanja intervjuja je bil med 20 in 35 minut, razen enega, ki je 

trajal malo več kot eno uro.  

Vsi intervjuji so bili opravljeni z osebami, ki so na vodstvenih ali vodilnih položajih in 

imajo dolgoletne izkušnje, vsaj pet let ali več. Sogovorniki so bile osebe, ki so navedene v 

Tabeli 4.  

Tabela 4: Sogovorniki v raziskavi 

 

Z intervjuji sem želel ugotoviti, kateri so razlogi za slab odziv in slabše prodajne rezultate 

pri GAP zavarovanju. Tako sem želel ugotoviti, ali gre za nevednost zavarovalcev 

(premalo informacij o storitvi, problem prepoznavnosti), ali je potrebno storitev dopolniti v 

smeri razširitve zavarovanih nevarnosti, ali je dodatni strošek v obliki premije to, kar 

odvrne potencialne zavarovalce (stroškovno breme financiranja, cenovna konkurenčnost 

med ponudniki), ali so posredniki tisti, ki premalo odločno tržijo storitev in ali je potrebno 

formirati dodatno prodajno pot preko interne poslovne mreže (zastopniki, komercialisti). 

Izhodiščna vprašanja, zastavljena sogovornikom, so bila: 

 Kakšno je po vašem mnenju nakupno vedenje in kakšne nakupne odločitve v smeri 

zavarovanj sprejemajo kupci vozil, ki so hkrati tudi kreditojemalci oziroma 

leasingojemalci? 

 Kaj po vašem mnenju kupcem vozil pomeni več: stroškovno ugodno financiranje, ali 

za določeno doplačilo dobiti po ugodni ceni še dodatno storitev kot je zavarovanje? 
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 Kaj po vašem najbolj vpliva na porabnikovo nakupno odločitev glede posameznega 

zavarovanja (višina premije, enostavnost storitve, obseg zavarovalnega kritja)? 

 Katera zavarovanja poleg avtomobilskega obveznega in zavarovanja avtomobilskega 

kaska še ponujate preko vaše prodajne mreže? 

 Kateri segmenti kupcev vozil bi bili najprimernejši za sklenitev GAP zavarovanja? 

 Kateri stimulativni dejavniki bi po vašem vplivali na to, da bi se GAP zavarovanje 

(bolje) tržilo? 

 Kako vidite pri tem vlogo IT podpore v smislu enostavnosti sklepanja? 

Razumljivo je, da so bile pri raziskavi omejitve glede podrobnejših informacij o načinu 

trženja njihovih storitev ter podatkov o obsegu poslovanja, tako da v tem delu tudi nisem 

posegal preko meje poslovno sprejemljivih vprašanj. Sogovornike je zanimal namen 

raziskave in kako podrobno bodo objavljeni odgovori. Dogovor je bil, da se njihovih 

odgovorov ne razkrije v takšni meri, da se lahko identificira posameznika, zato je njihova 

identiteta zakrita z neosebnimi oznakami. Prav tako se mi ni zdelo primerno snemanje 

intervjuja, ker so intervjuji potekali na ravni odkritega pogovora z iztočnicami v obliki 

vnaprej podanih vprašanj. Snemanje bi skazilo pristnost in spontanost odgovorov, ker bi se 

sogovorniki počutili nelagodno, saj avtentični zapis na trajnem nosilcu podatka v 

elektronski obliki pomeni tveganje za nepooblaščeno uporabo in neupravičeno razkritje 

identitete. Tako so bili njihovi odgovori stenografsko zapisani ter kasneje prepisani in 

oblikovani v smiselne povedi. 

6.2 Predstavitev rezultatov raziskave  

Najprej me je zanimalo na splošno, kakšno je njihovo zaznavanje oziroma mnenje o 

nakupnih odločitvah porabnikov, ki se odločajo tudi za koriščenje njihovih finančnih 

storitev in se hkrati ali pa ločeno od tega, odločajo tudi za sklenitev katerega od 

zavarovanj, ki so na voljo na prodajnem mestu. Večina sogovornikov je mnenja, da 

porabniki nimajo zadosti znanja o zavarovanjih. Tudi o avtomobilskih zavarovanjih vedo 

samo osnovne stvari. Če je zavarovanje bolj kompleksno, je naloga prodajalca vozila, da 

ga predstavi bolj poenostavljeno. Pri vseh zavarovanjih mora biti razumljivo, kaj se 

ponuja. Pri zavarovanju avtomobilskega kaska porabnik ve, da ima krite stroške popravila 

vozila ali bo imel povrnjeno tržno vrednost avtomobila v času nastanka škode. Pri tem so si 

sogovorniki enotni, da je najbolj pomembna enostavnost zavarovanja, razen če porabnik že 

sam predhodno razmišlja o zavarovanju in se je tudi o tem pozanimal iz drugih virov.  

Prodajalec vozila je tisti, ki vodi prodajni proces in ker je porabnik neuk, ne bo nikoli sam 

izpostavil, da želi imeti zavarovanje, pravi »Oseba A« iz »Leasinga #1«. Zato je 

enostavnost storitve zelo pomembna, predvsem pa, kako zavarovanje predstavi prodajalec 

vozila, ki mora tudi sam verjeti v zavarovanje. Še vedno je prvo načelo, da je potrebno 

zavarovanje prodati prodajalcu vozila, da on razume zavarovanje, nato pa še porabniku. Po 

navedbah »Osebe G« iz »Leasinga #4« je proces dvoslojni. Prodajni vodje se ne bodo 
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ukvarjali s pospeševanjem prodaje določenega zavarovanja, če ga tudi sami ne bodo 

razumeli in verjeli vanj, še bolj pa je to občutno pri prodajnem osebju v salonih vozil.  

Na splošno je bilo med vsemi sogovorniki mnenje, da je GAP zavarovanje med bolj 

zapletenimi zavarovanji. Poenostavljeno povedano, GAP zavarovanje je dobro, samo težko 

ga je razložiti. Ni ga enostavno predstaviti. Porabnik razmišlja o GAP zavarovanju šele, ko 

se mu zgodi nesreča, redko razmišlja o tem pri nakupu, ker je premalo otipljivo. 

Zanimiva je izjava sogovornika »Osebe E« iz »Leasinga #4«, ki pravi, da bi bilo precej 

bolje, če bi bili v prodajnih salonih finančni svetovalci, ki bi znali bistveno drugače prodati 

zavarovanje. V Sloveniji so redka prodajna mesta vozil, kjer je v salonu tudi posebno 

ločeno mesto za sklepanje zavarovanj ali imajo celo predstavnika agencije za sklepanje 

zavarovanj. Razlog so premajhni obsegi prodaje, ki jih delajo posamezni prodajni saloni, in 

s tem povezani stroški. 

Ko smo se v intervjuju dotaknili naslednjega vprašanja, ali kupcem vozil pomeni več 

stroškovno ugodno financiranje ali za določeno doplačilo dobiti po ugodni ceni še 

dodatno storitev, kot je na primer zavarovanje, sta dva izmed sogovornikov dala prednost 

stroškovno ugodnemu financiranju pred enostavnostjo zavarovanja, vendar s pojasnilom, 

da je odvisno, za katero zavarovanje gre. Zanimivo je, da sta bila oba odgovora dana s 

strani vodij prodaje leasing podjetja »Osebe D« iz »Leasinga #3« in »Osebe G« iz 

»Leasinga #4«, pri čemer sklepamo, da imata večji stik s porabniki, kot ostali sogovorniki, 

in prejemata tudi neposredne odzive porabnikov na njihovo ponudbo, vključno z 

negativnimi izkušnjami.  

Ostali sogovorniki so bili mnenja, da je za porabnika ugodneje, če dobi kakšno storitev več 

po ugodnejši ali paketni ceni. Glede cenovne komponente je stališče, da porabnik vedno 

pričakuje akcijske cene in popust. »Oseba E« iz »Leasinga #4« je izpostavila, da mora biti 

vedno prisotna akcijska ponudba, saj je pri nakupu vozila cenovna elastičnost zelo visoka, 

dočim je pri financiranju (kredit, leasing), vsaj v Sloveniji, cenovna elastičnost malce 

manjša. Porabniki zaupajo prodajalcu vozila. Ko se odločijo za vozilo, je odločilna cena, 

če je vozilo ugodno in če je vozilo porabniku všeč. Kar se tiče financiranja, pa želi 

porabnik vedeti predvsem, koliko so skupni stroški na mesec (mesečni obrok financiranja), 

seveda pod pogojem, da se vse uredi na enem mestu pri prodajalcu vozila.  

Tudi pri zavarovanju, ki se sklene na prodajnem mestu, je vedno bistvena višina premije, 

potem enostavnost zavarovalne storitve in šele nato obseg zavarovalnega kritja. »Oseba A« 

iz »Leasinga #1« pravi, da v kolikor gre za zavarovanje avtomobilske odgovornosti ali 

zavarovanje avtomobilskega kaska, je zagotovo bistvena cena zavarovanja, ker pri teh 

dveh zavarovanjih ni veliko razlik in je odločilna višina premije, pri ostalih zavarovanjih 

pa je definitivno pomembna enostavnost. »Oseba B« iz »Banke #2«je ob tem izpostavila, 

da edino porabniki, ki so že imeli slabo izkušnjo pri določenem zavarovanju, kot je 

zavrnitev odškodninskega zahtevka ali premalo izplačana zavarovalnina, želijo vedeti tudi, 
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kakšen je obseg zavarovalnega jamstva oziroma zavarovalno kritje. Drugače je, če se je 

porabniku že zgodila prometna nesreča, sploh če je bil izid prometne nesreče popolna 

škoda (totalka). Takšen porabnik je popolnoma dovzeten za GAP zavarovanje in sklene 

zavarovanje brez večjih pomislekov. Pomemben dejavnik je tudi konkurenca in za zaznavo 

zavarovalne storitve je konkurenca dobrodošla: »Lažje je, če se o zavarovanju sliši in se o 

tem govori, tudi na konkretnih primerih,« je zaključila »Oseba B« iz »Banke #2«. 

Za prepoznavnost GAP zavarovanja bi bilo po mnenju »Osebe D« iz »Leasinga #3« 

potrebno narediti trženjsko akcijo, da bi porabniki zaznali, kaj se jim lahko zgodi, kakšno 

škodo lahko utrpijo ter kakšne so prednosti zavarovanj. Pri tem bi bil koristen bolj 

ilustrativen prikaz zavarovalnega kritja in bolj poenostavljeno prikazano kritje, ne nujno 

samo kot sheme in grafi, in še dodaja: »Bolj ko se predstavitev takšnega zavarovanja 

zapleta v podrobnosti, manj so porabniki dojemljivi. Porabnikom se najbolj vtisnejo v 

spomin praktični primeri.«  

Na vprašanje o tem, katera zavarovanja, poleg avtomobilskega obveznega in 

zavarovanja avtomobilskega kaska, še ponujajo preko prodajne mreže, so bili 

odgovori tudi bolj ali manj enotni. Vsi sogovorniki (op. njihova podjetja) imajo v svoji 

ponudbi obvezno avtomobilsko in kasko zavarovanje, poleg teh dveh zavarovanj imajo 

nekateri še zavarovanja za primer brezposelnosti, nezgodna zavarovanja, zavarovanja 

podaljšanja garancije ali asistenčna zavarovanja znotraj zavarovalne police za podaljšano 

garancijo ali zavarovanja avtomobilskega kaska. Slednji dve zavarovanji prodajajo tudi 

trgovci sami.  

V tej smeri razmišlja tudi »Oseba G« iz »Leasinga #4«, ki pravi, da je za njih kot 

ponudnika finančnih storitev izziv, ko morajo vedno znova in znova pripravljati nove 

storitve. Njihovo prodajno osebje je pozitivno naravnano k novostim in tudi zavarovanje, 

kot je GAP, je ena izmed možnosti dopolnitve ponudbe. Za primerjavo, zavarovanje 

brezposelnosti nezgodne smrti in trajne invalidnosti je veliko lažje razumljivo in ga je tudi 

lažje predstaviti stranki. Problem storitev je, kot navaja Kotler (1998, str. 472), da jih je 

enostavno posnemati. Zelo malo storitev se ohrani na dolgi rok. Vendar bo storitveno 

podjetje, ki redno raziskuje in uvaja novosti pri storitvah, dobilo prednost pred tekmeci, 

četudi samo začasno, si povečalo ugled ter na ta način uspelo obdržati tiste porabnike, ki 

želijo biti vedno le v družbi najboljših.  

»Oseba B« iz »Banke#2« je mnenja, da obstaja »zadovoljiv interes ter pripravljenost 

porabnikov za sklenitev zavarovanja ob ustreznem kvalitetnem pojasnilu in svetovanju«. 

Tako tudi ocenjuje pripravljenost kupcev vozil za sklenitev drugih zavarovanj, poleg 

obveznega avtomobilskega zavarovanja. Na splošno je pri vseh sogovornikih zaznava, 

da so kupci, ki sklenejo leasing pogodbo, seznanjeni, da morajo imeti zavarovanje 

avtomobilske odgovornosti in zavarovanje avtomobilskega kaska. Percepcija povprečnega 

kupca, kot jo izpostavlja »Oseba A« iz »Leasinga #1«, je, da razen zavarovanja AO in 

morda delno še kasko zavarovanja, ostalega zavarovanja ne potrebuje, zato je potrebna 
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velika angažiranost prodajalca vozila, da prepriča kupca v sklenitev še kakšnega drugega 

zavarovanja. »Oseba D« iz »Leasinga #4« pravi, da se zavarovanje kot je GAP, ki je med 

bolj zapletenimi zavarovanji, na obstoječ način težko prodaja, saj imajo leasing podjetja 

neposredni kontakt z manj kot desetino vseh kupcev, vse ostalo pa kupci opravijo izključno 

preko prodajalcev vozil, ki so v pogodbenem dogovoru z leasing hišo. Večina njih meni, 

da je vse, kar ni zavarovanje avtomobilske odgovornosti ali zavarovanje avtomobilskega 

kaska, priporočljivo vključiti v paket. Bolj, ko je zavarovanje integrirano v finančno 

storitev, manjša je občutljivost na premijo. Lažje je porabniku predstaviti na način, da »za 

dva eura višjega obroka mesečno prejeme še to-in-to zavarovanje«. Po izkušnjah se v tujini 

okrog 90 odstotkov porabnikov odloči za pakete financiranja, ki vključujejo tudi 

zavarovanje, še pravi »Oseba E« iz »Leasinga #4«. 

Poenostavljeno bi mislili, dražje kot je vozilo, bolj se pričakuje, da je kupec osveščen in 

bolj bi moral biti kupec zainteresiran za GAP zavarovanje. Pa ni povsem tako, odgovarjajo 

sogovorniki na vprašanje, kateri segmenti kupcev vozil bi bili najprimernejši za 

sklenitev GAP zavarovanja. Niso pa si enotni glede tega, kateri segmenti naj bi bili 

najbolj primerni. Na prvem mestu so najbolj primerni za sklenitev GAP zavarovanja kupci 

novih vozil. Z vidika primernosti glede na starost voznika tudi ni nujno, da so to mlajše 

osebe. Prednost glede primernosti dajejo starejšim voznikom, ki so tudi bolj osvečeni o 

možnosti nastanka škode in s tem izkažejo večjo zainteresiranost za sklenitev zavarovanja. 

Kupci, ki so mlajši, imajo večji interes, da za določeno ceno dobijo v vozilu še kakšno 

opcijo več, kot so dodatna oprema, zimske gume, nosilce za kolesa, ali da po drugi strani 

dobi vozilo po čim bolj ugodni ceni financiranja. Tudi pri morebitni predstavitvi dodatnih 

finančnih storitev niso tako dovzetni kot starejši vozniki.  

Če pa pogledamo na vrsto kupca, so sogovornikom iz leasing podjetij bolj primerni za 

sklenitev GAP zavarovanja segmenti kupcev, kot so podjetja, ki imajo floto vozil ali rent-

a-car podjetja. Glede na vrsto financiranja je operativni leasing primernejši od kredita ali 

finančnega leasinga, ker je zavarovanje enostavneje vključiti v paket storitev, sploh v 

primeru t.i. poslovnega najema, kjer uporabnik nima nobenih direktnih aktivnosti pri 

vzdrževanju vozila, saj so celotni stroški vključeni v dogovor o najemu in porazdeljeni v 

posamezni mesečni obrok najema.  

Pri vprašanju kateri stimulativni dejavniki bi po vašem vplivali na to, da bi se GAP 

zavarovanje (bolje) tržilo, so vsi sogovorniki, brez izjeme, kot najpomembnejše 

izpostavili stimulacijo prodajnega osebja v obliki nagrade za sklenitev zavarovanja ali za 

posredovanje ponudbe. Prodajalec vozila je vhodna točka. Primarno je prodajalec vozila 

usmerjen v prodajo. Njegov cilj je prodati vozilo, da doseže mesečni ali letni plan prodaje, 

ostale storitve so lahko v breme, ker povečujejo stroške nakupa.  

Tako je glavni motiv za tistega, ki storitev predstavi porabniku in na koncu tudi posreduje 

ali celo sklene zavarovanje, koliko bo neposredno deležen nagrade. Konkretno situacijo 

razloži »Oseba A« iz »Leasinga #1«, ki navaja, da: »Ni dovolj, da prejme provizijo le 
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pravna oseba, pri kateri je prodajalec vozila zaposlen. Če nagrada ne doseže tudi 

prodajalca vozila, potem bo učinek precej za pričakovanji. Če želi kupec tudi zavarovanje, 

prodajalec vozila pa pri tem nima neposredne koristi, ga preusmeri na zavarovalnico ali pa 

kontaktira zavarovalnega zastopnika, da naredi zavarovanje, lahko tudi v prodajnem 

salonu. Če ni neposredne povezave med nakupom vozila in zavarovalnico, sta porabnik in 

tudi prodajalec pri odločitvi bolj avtonomna in jima je prepuščena izbira zavarovalnice.« 

V zaključku intervjuja me je zanimalo, kako sogovorniki vidijo vlogo informacijske 

podpore v smislu enostavnosti sklepanja GAP zavarovanja. Ni presenetljivo, da so si 

vsi sogovorniki enotni, da mora biti podpora poslovanju čim bolj enostavna. Najbolj 

pomembno je, da ni prepisovanja podatkov. Informacije, ki jih prodajalec vozila potrebuje 

tudi v poprodajnem postopku, morajo biti vnaprej pripravljene. Informacijska podpora 

mora biti tako poenostavljena, da ne povzroča dodatnih časovnih zamikov. Pri razvoju 

vnosnih polj in povezave med programi, bi morali slediti cilju »Osebe G« iz  

»Leasinga #4«, ki pravi, da uporabnik aplikacije ne bi smel narediti več kot en ali dva 

dodatna klika za pripravo ponudbe oziroma sklenitev zavarovanja, saj je »vse, kar je več 

od tega, je lahko že problem.« 

7 STRATEGIJA TRŽENJA GAP ZAVAROVANJ 

7.1 Osnove za pripravo strategije trženja 

Dejavniki zunanjega okolja obkrožajo zavarovalno organizacijo. Posamezni zunanji 

dejavniki so zelo pomembni za načrtovanje in izvajanje trženjskih strategij zavarovalnic. 

Zavarovalne organizacije s svojo dejavnostjo ne morejo neposredno vplivati na zunanje 

okolje, posredno pa lahko prispevajo k postopnim spremembam posameznih dejavnikov 

(Končina, 1994b, str. 698). Pri načrtovanju strategije GAP zavarovanja moramo upoštevati 

situacijo, v kateri tržimo zavarovanja in predvidevanja, kakšne bodo spremembe v okolju 

vnaprej. Skozi informacije, ki nam jih posredujejo partnerji (zastopniki, posredniki) in iz 

neposrednih odzivov strank (zavarovalci, zavarovanci, oškodovanci) predvidevamo, da se 

bodo še bolj izrazito pojavili določeni trendi:  

 Stranke se vse bolj zavedajo obstoja in pomena zavarovanja. 

 Stranke so vse bolj izobražene in ozaveščene tudi glede možnih tveganj, ki so jim 

izpostavljene. 

 Povečanje individualizma, ko je stranka vedno bolj zahtevna v svojih potrebah. 

 Pri enostavnih zavarovanjih je stranka pozorna na višino premije, kot na primer pri 

zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri bolj zahtevnih zavarovanjih, kot je GAP 

zavarovanje, pa stranka išče nasvet pri strokovnjaku, ki naj bi združeval ponudbe več 

zavarovalnic. 

 Čas postaja vedno večja vrednota, saj stranka nima časa in ne želi poslušati dolgo 

razlago pogojev in pogodbenih določb. 

 Povečanje osveščenosti strank pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja. 
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Poglavitna naloga zavarovalnice je, da zadovolji potrebe ciljnega trga in da ustvari 

dobiček. Pri oblikovanju trženjske strategije mora za ta namen analizirati in predvideti 

vplive dejavnikov makrookolja. Dejavniki makrookolja lahko povzročajo za zavarovalnico 

nepričakovane probleme, spremembo strategij ali bistveno vplivajo na izbiro ciljev 

zavarovalnice, na njeno poslovno politiko ali celo na taktične in operativne odločitve 

(Končina, 1994b, str. 698–699). Odziv zavarovalnice pri oblikovanju strategije pri GAP 

zavarovanju na zgoraj navedene trende mora biti iskanje določenih segmentov kupcev 

vozil, pri čemer bo ključno spoznati in identificirati vrednote in potrebe posamezne 

skupine teh kupcev ter ustrezno prilagoditi trženjski in prodajni pristop. Učinkovitejše bi 

bilo, če bi lahko zastopniki in posredniki vzpostavili osebni odnos s kupcem vozila. 

Zagotovitev osebnega pristopa je naloga posrednika oziroma zastopnika, naloga 

zavarovalnice pa je, da je zavarovanje čim bolj poenostavljeno, po možnosti tako, da se 

celotni proces sklenitve zavarovanja uredi v celoti na enem mestu, enostavno in hitro. 

Ključno vlogo pri tem imajo posredniki in zastopniki. Od njih se pričakuje, da prevzamejo 

vlogo svetovalca in pri tem kritično presojajo ponudbe različnih zavarovalnic. Enako 

pomembno kot kakovost zavarovanja bo pristop do porabnika. Pomembno vlogo bo imela 

blagovna znamka zavarovalnice, saj tudi posredniki in zastopniki raje poslujejo s 

stabilnimi in uglednimi zavarovalnicami, ki zagotavljajo varnost tudi njihovemu 

poslovanju, saj konec koncev s tem zastavijo tudi svoje ime. Iz tega razloga si mora 

zavarovalnica prizadevati za aktivno sodelovanje s posredniki in zastopniki ter storitve 

prilagajati tudi njihovim pričakovanjem in potrebam in ne samo potrebam zavarovancev.  

Iz dosedanjega prikaza možnih različnih dogovorov o pokrivanju morebitnih finančnih 

izgub že kaže na prekrivanje zavarovalnih in kvazi zavarovalnih ponudb, tj. storitev, ki 

zagotavljajo varnost, kot so GAP zavarovanje in zavarovanje vozila na novo vrednost, na 

eni strani GAP kritje kot odpust dolga in GAP kritje kot del ponudbe prodajalca vozil na 

lastni rizik. Možnosti GAP zavarovanja so v navzkrižnem trženju, navzkrižni prodaji, 

oblikovanju skupnih ponudb z bančnimi in leasing storitvami ter optimizacija in 

racionalizacija poslovanja (optimizacija in večji izkoristek prodajne mreže, integracija 

informacijskih sistemov).  

Zaznan je latenten obstoj alternativnih obvladovanj tveganj, tako da se porabniki odločajo 

za pridobivanje varnosti na druge načine kot so na primer lastna akumulacija kapitala za 

kritje škode, vzajemna pomoč med somišljeniki, ad hoc zavarovalne komune preko 

socialnih omrežij. Razvoj informacijske tehnologije ima za posledico upravljanje s 

celovitimi bazami podatkov za obvladovanje tveganja in obdelavo osebnih podatkov za 

uporabo v namene neposrednega trženja ter selektivni pristop zavarovalnice pri prevzemu 

tveganja, kar omogoča individualni pristop do porabnika. Večjo preglednost in 

primerljivost zavarovalniških storitev (stranka bo v trenutku lahko dobila podatke o 

primerljivih zavarovanjih vseh ponudnikov, ki so na trgu) pa privede do znižanja 

transakcijskih stroškov, ki jih ima stranka pri morebitni menjavi zavarovalnice. Vse 

vidnejša informacijska tehnologija v vsakdanjiku povprečnega porabnika in s tem večja 
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splošna razgledanost ter boljša informiranost tudi glede osnovnih zavarovalnih storitev 

bodo povečali fluktuacijo porabnikov med zavarovalnicami. Ker bodo porabniki 

zahtevnejši, bodo hoteli imeti njim prilagojeno zavarovanje, tako finančno v obliki 

popustov kot vsebinsko v spremembi zavarovalnega kritja. Že sedaj pri zavarovanju 

avtomobilskega kaska nastajajo različne kombinacije, ki vključujejo ali izključujejo 

določene rizike.  

Razvoj novih tehnologij pri obdelovanju podatkov ima dve plati. Prva je, da se zmanjšujejo 

transakcijski stroški zamenjave zavarovalnice in s tem izničijo klasične konkurenčne 

prednosti, po drugi strani pa je omogočena segmentacija strank do mere, ko lahko vsaka 

stranka predstavlja svoj segment in je ponudba prilagojena njenim specifikam, zaradi česar 

je obvladovanje rizikov lažje. Nove tehnologije v povezavi z ustreznimi bazami podatkov 

so osnova za povečano individualizacijo ponudbe v smislu celovite obravnave 

zavarovalcev, kar povečuje zaupanje strank do institucije in posledično njihovo lojalnost. 

Zavarovalnice s tem tudi preprečujejo prehod h konkurenčnim zavarovalnicam, ki o 

zavarovancu nimajo dovolj podatkov in jim zato ne morejo ponuditi ustrezno prilagojene 

in ugodne ponudbe. 

S pojavom t.i. združevalnikov na spletu lahko porabniki enostavno povzamejo in 

primerjajo ponudbe več zavarovalnic. S tem je cena zavarovanja postala prevladujoč 

dejavnik v izbiri. Najbolj očiten primer je zavarovanje avtomobilske odgovornosti, saj je v 

očeh porabnikov ponudba vse bolj standardizirana in nediferencirana, kar pripelje do 

močne konkurence, kjer je odločilna le višina premije. Kot odgovor na to so zavarovanja 

po meri, ki jih ni možno enostavno primerjati, in nišna zavarovanja, ki so usmerjena v ozek 

krog potencialnih zavarovalcev, kamor zaenkrat spada tudi GAP zavarovanje. 

Zavarovalnica lahko z ugodno in stranki prilagojeno ponudbo obdrži najboljše 

zavarovance, ostali zavarovanci pa imajo slabše pogoje, plačujejo višjo premijo, ali pa se 

odločijo za zamenjavo zavarovalnice. V prednosti so zavarovalnice, ki imajo široko in kar 

se da natančno bazo podatkov o strankah, ki imajo hkrati tudi ustrezno tehnološko podporo 

in znanje za izkoriščanje te baze.  

Zavarovalnica Triglav je največja zavarovalnica v Sloveniji in ena od vodilnih finančnih 

institucij v Sloveniji. Vodilni tržni položaj dosega s celovitim obvladovanjem prodajne 

mreže, kakovostnimi in okolju prilagojenimi storitvami, lastnim razvojem zavarovanj in 

ostalih storitev ter kakovostnim kadrom. Ključne konkurenčne prednosti Zavarovalnice 

Triglav so hiter in kvaliteten servis stranke, velik portfelj strank, več-kanalne in 

kakovostne prodajne poti ter prepoznavna blagovna znamka, ki simbolizira kakovost in 

stabilnost ter vzbuja zaupanje. Konkretno mora Zavarovalnica Triglav graditi strategijo pri 

trženju GAP zavarovanja na prednostih, ki jih že ima, in sicer so to lastni razvoj storitev, 

lastne tržne poti, obstoječa baza zavarovalcev in zavarovancev, visok tržni delež pri 

avtomobilskih zavarovanjih in prevladujoč tržni delež pri zavarovanjih terjatev, finančna 

stabilnost in moč ter blagovna znamka Triglav. Cilj je slediti vrednotam, ki morajo biti 

prisotne pri vseh zavarovalnih aktivnostih, vključno z GAP zavarovanjem, kot so varnost 
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in stabilnost pri poslovanju, zaupnost pri obdelovanju osebnih podatkov, etičnost v odnosu 

do porabnikov, vsakovrstna preglednost poslovanja ter kompetentnost in odgovornost 

izvajalcev.  

Na sliki 7 je prikazano gibanje premije iz GAP zavarovanj v Zavarovalnici Triglav v letih 

2012 in 2015. Iz slike je razvidno, da je vsako leto porast premije iz GAP zavarovanj. Ob 

zaključku leta so bili medletni indeksi rasti premije: indeks 2013/2012 = 470, indeks 

2014/2015 = 254 in indeks 2015/2016 = 157. Primerjava premije v letih od 2012 do 2015 

pokaže, da se je obseg premije povečal za 18,8 krat. 

Slika 7: Prikaz gibanja premije iz GAP zavarovanj v Zavarovalnici Triglav v letih od 2012 

do 2015 

 
Legenda: (1) leto 2012; (2) leto 2013; (3)leto 2014; (4) leto 2015 

VIR: Zavarovalnica Triglav, d.d., Premija GAP zavarovanja, 2012–2015. 

Na Sliki 8 je prikazan obseg premije v Zavarovalnici Triglav iz GAP zavarovanj po 

mesecih od januarja 2012 do junija 2016. Razvidno je, da obseg premije niha po mesecih. 

Slika 8: Premija GAP zavarovanja v Zavarovalnici Triglav po mesecih 

 

VIR: Zavarovalnica Triglav, d.d., Premija GAP zavarovanja, 2012–2016. 
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Kot navaja Končina (1994b, str. 697) so v zavarovalništvu potrebni visoka stopnja 

strokovnosti, specializacija znanj in obvladovanje kompleksnosti sistema z ustreznim 

modelom vodenja, ki je lahko samo demokratičen, zato je premik pri vrednotah zaposlenih 

pogoj za uspešno vodenje in rast zavarovalnic. Trženjsko koncepcijo je namreč mogoče 

uveljaviti v takšnem notranjem okolju, kjer je prišlo do skladnosti delnih ciljev z globalnim 

in kjer ta cilj preraste v skupno vrednoto (Končina, 1994b, str. 697).  

Stranke se v svojih pričakovanjih razlikujejo. Ene želijo imeti nasvet, druge pa se želijo 

odločati same. Določene stranke želijo biti aktivne, druge pa pasivne. Slednje želijo 

zapravljati čim manj časa z zavarovanjem. Take si želijo poslovanja z osebo, ki ji lahko 

zaupajo. Veliko strank se pogaja, saj pričakujejo, da bodo tako dobile še dodatne ugodnosti 

in bonitete. Vsaka stranka ima svoja pričakovanja, večina od njih pa želi imeti dostopnost 

finančnih storitev na prodajnem mestu, svetovanje v zvezi z različnimi finančnimi 

storitvami in individualiziran pristop, ugodne stroške zavarovanja, še posebej pri 

zavarovanju avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanju, izpolnjevanje obljub in 

pričakovanj strank, transparentnost in enostavnost zavarovanja, fleksibilnost zavarovanja 

in osredotočenost in prijaznost prodajnega osebja do stranke. 

Cilji zavarovalnice, ki jih želi doseči pri trženju GAP zavarovanja, so: 

 povečati število zavarovanj na posameznega trgovca z vozili z navzkrižno prodajo, 

 poenostavitev storitve v odnosu do posrednika ali zastopnika, 

 narediti večjo transparentnost zavarovanj ter njihovo poenostavitev, 

 poenostaviti predstavitev GAP zavarovanja, 

 povečati zavarovalni interes pri kupcih vozil, primarno pri pravnih osebah, ki kupujejo 

vozila na operativni leasing, 

 optimizirati zadovoljstvo in lojalnost zavarovancev. 

Merljivi kvantitativni cilji Zavarovalnice Triglav na področju GAP zavarovanja, so: 

 Doseči nadaljnjo najmanj 25 odstotno rast premije v letu 2017. 

 V letih od 2017 do 2020 doseči glede na leto 2015 skupaj 100 odstotno rast premije iz 

GAP zavarovanj. 

 Razširiti aktivni obseg poslovanja na najmanj deset finančnih institucij všteto banke in 

leasing podjetja skupaj. 

 Nadzorovati škodni rezultat iz GAP zavarovanja pod 70 odstotki. 

 Doseči najmanj 5 odstotni delež GAP zavarovanj v skupni vrednosti kreditnih 

zavarovanj. 

Tri skupine aktivnosti, ki morajo biti izvedene za dosego ciljev, so: 

 Poglabljanje odnosov z strankami. 
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Temeljna vrednota mora biti zadovoljstvo strank. Usmeritev je individualizacija 

pristopa do strank preko diferenciacije zavarovalne storitve.  

 Širitev trženjske mreže. 

Namen je razširiti obstoječo trženjsko mrežo, jo posodobiti in povečati njeno 

učinkovitost na nove tržne poti. Z večkanalnim načinom trženja doseči večji krog 

potencialnih zavarovalcev.  

 Razvoj informacijske podpore. 

Informacijski sistem je ključen za hkratno doseganje učinkovitosti na eni ter 

prilagodljivost in hitro odzivnost na drugi strani. 

Ukrepi zavarovalnice, ki jih ta uporabi pri trženju GAP zavarovanja, so: 

 priprava paketnih storitev (povezava GAP zavarovanja z zavarovanjem za primer 

brezposelnosti nezgodne smrti in trajne invalidnosti, GAP zavarovanje kot del 

zavarovanja avtomobilskega kaska) in uporaba navzkrižnega trženja, 

 celovito obravnavanje stranke (kombinacija zavarovanja terjatev iz kredita ali leasing 

pogodbe z GAP zavarovanjem), 

 individualizacija rizikov (posebno zavarovanje za operativni leasing, posebno 

zavarovanje za vozila, ki se uporabljajo v službene namene) in prilagoditev GAP 

zavarovanja kupcu vozila (daljše trajanje jamstva), 

 ohranjanje ali pospeševanje kontinuitete pri zavarovanju (ob zamenjavi vozila slediti 

zavarovalcem, ki so že sklenili GAP zavarovanje, tudi če stranka zamenja znamko 

vozila). 

Ključni dejavniki strategije, ki jih mora zavarovalnica obvladovati, če želi biti uspešna pri 

trženju GAP zavarovanja, so tako:  

 tržne poti in obvladovanje prodajne mreže za trženje GAP zavarovanj, kar vključuje 

tudi neposreden dostop do strank, 

 močnejša prepoznavnost zavarovanja in vzbuditev zaupanja v to zavarovalno storitev,  

 vključitev GAP zavarovanja v celovitost finančne storitve banke ali leasing podjetja,  

 prilagodljivost GAP zavarovanja in individualizacija ponudbe posameznim segmentom 

kupcev vozil, 

 odzivnost na spremembe v ponudbah financiranja in na spremembe na trgu vozil,  

 obvladovanje tveganja, ki se izvaja na podatkih o sklenjenih zavarovanjih in 

prijavljenih zavarovalnih primerih, 

 informacijska podpora in s tem osredotočanje na časovne prihranke pri poslovanju. 

7.2 Model vrzeli  

Že v osemdesetih letih so Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985, str. 394) razvili model 

vrzeli, v katerem je kakovost storitve opredeljena kot vrzel oziroma razlika med 

pričakovanji porabnika in njegovim zaznavanjem storitve. Model kakovosti storitev 
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poudarja glavne pogoje za doseganje pričakovane kakovosti storitev. V modelu je 

navedenih pet vrzeli, ki so po drugi strani razlog za neuspešno izvajanje storitev. V modelu 

vrzeli je raven kakovosti storitve opredeljena kot peta vrzel med pričakovanji porabnika in 

njegovim zaznavanjem dejansko prejete storitve. Da bi storitveno podjetje zmanjšalo to 

vrzel, mora zmanjšati prve štiri vrzeli, ki nastajajo v procesu izvedbe storitve. Storitve 

opredeljujemo kot neoprijemljive, minljive in nevidne, ki zahtevajo sprotno izdelavo in 

porabo. Kakovost storitve moramo presojati in v ta namen obstajajo različni modeli 

presojanja kakovosti storitev in en izmed njih je model vrzeli. Pri Združenju britanskih 

zavarovalnic (ABI, 2011a) ugotavljajo, da niso dovolj dobro pojasnjene prednosti in 

omejitve pri GAP zavarovanju in tako stranke zavarovanja ne razumejo dovolj. To lahko 

pomeni, da porabnik na koncu kupi zavarovalno storitev, ki ne krije tega, kar je želel, ali pa 

zavarovanja sploh ne potrebuje. Tako kot znotraj organizacije je potrebno tudi navzven 

postaviti okvire in merila za doseganje kakovosti.  

V Veliki Britaniji je bila sprejeta uredba (ABI, 2011a), ki narekuje zavarovalnicam pošteno 

obravnavo zavarovancev pri GAP zavarovanju (angl. Treating Customers Fairly, v 

nadaljevanju Uredba TCF). V Uredbi TFC je zapisano, da morajo zavarovalnice 

upoštevati: 

 da so zavarovalne storitve namenjene za zadovoljitev potreb ciljnim skupinam 

porabnikov, h katerim so usmerjeni, 

 da so porabnikom na voljo jasne informacije in da so primerno obveščeni pred, med in 

po sklenitvi zavarovanja, 

 da v primeru ko porabniki dobijo nasvet, mora biti ta primeren in upoštevati mora 

okoliščine sklenitve zavarovanja, 

 da so porabnikom dejansko zagotovljena zavarovanja, kot jih zagotavlja zavarovalnica, 

prav tako mora biti tudi s tem povezana spremljevalna storitev zavarovalnice na 

takšnem nivoju, kot to porabniki pričakujejo. 

Ker je trženje storitev interaktivni proces med ponudnikom in porabnikom, ki zahteva 

oblikovanje trženja s poudarkom na odnosih, morajo storitvena podjetja svojo ponudbo 

narediti čim bolj otipljivo (iz neotipljivega v otipljivo). Sledi povezava med modelom 

vrzeli in priporočili dobre prakse pri zagotavljanju storitev GAP zavarovanj (ABI, 2011a). 

Prikazanih je pet vrzeli v povezavi z Uredbo TFC. 

Vrzel 1 je splošna vrzel med storitvenim podjetjem in porabnikom. Vodstvo ne zazna 

vedno, kaj porabniki želijo. Vrzel nastane med pričakovanji porabnikov in zaznavanjem 

teh pričakovanj pri vodstvu storitvenega podjetja. Pri GAP zavarovanju nastane vrzel med 

zavarovalnico in zavarovancem. Konkretneje, nastane med pričakovanji zavarovancev in 

zaznavanjem njihovih pričakovanj pri zavarovalnici (zaznavanje storitve). V Uredbi TCF 

je zapisana odgovornost zavarovalnice, da se zavarovanci zavedajo, da imajo opravka z 

zavarovalnico, kjer je poštena obravnava zavarovancev osrednjega pomena in odgovornost 

zavarovalnice je usmeritev v zagotavljanje pravičnega obravnavanja strank. 
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Vrzel 2 je vrzel med zaznavanjem pričakovanj pri vodstvu in natančno opredelitvijo 

kakovosti storitev. Vodstvo utegne pravilno zaznati porabnikove želje, vendar ne določi 

natančno storitvenega procesa. Ta vrzel je med zaznavanjem pričakovanj pri poslovodstvu 

in natančno opredelitvijo kakovosti storitve. Vodstvo sicer pravilno zazna porabnikove 

želje, vendar ne določi natančnega izvedbenega standarda. Pri GAP zavarovanju nastane 

vrzel med zaznavanjem pričakovanj v zavarovalnici in natančno opredelitvijo kakovosti 

storitve. Zavarovalnica mora zaznati, kaj so želje in potrebe zavarovancev ter biti sposobna 

to opredmetiti. V Uredbi TCF je zapisano, da so izdelki in storitve, ki se tržijo in prodajajo 

na trgu na drobno, namenjeni za zadovoljitev potreb, opredeljenih skupin porabnikov in so 

ciljno usmerjeni. Zavarovalnice morajo zagotoviti, da so njihove storitve zasnovane tako, 

da izpolnjujejo potrebe zavarovancev.  

Vrzel 3 je vrzel med specifikacijo kakovosti storitve in izvajanjem storitve. Vrzel nastane 

med specifikacijo izvajanja storitev, če na primer izvajalec ni dovolj izobražen ali je 

preobremenjen, lahko celo nesposoben. Izvedba storitve ni povsem zagotovljena zaradi 

ravnanja kontaktnega osebja in izvajalcev storitev. Vrzel nastane med specifikacijo 

izvajanja in samim izvajanjem. Razlog je pomanjkanje kadra ali pomanjkanje strokovnega 

kadra. Četudi obstaja formalna kvalifikacija, še ni rečeno, da bo storitev pravilno izvedena. 

Dogaja se, da osebje ni dovolj izobraženo ali je preobremenjeno, nesposobno ali 

nepripravljeno izpolnili standard (Kotler, 1998, str. 475). Po Uredbi TFC se zahteva, da so 

porabnikom ponujeni izdelki, ki imajo lastnosti, kot so jih zagotovili proizvajalci in jih 

porabniki od njih tudi pričakujejo. Prav tako morajo biti tudi spremljevalne storitve na 

takšnem nivoju kot porabniki pričakujejo. Naloga zavarovalnice je tako zagotoviti jasne 

informacije glede ključnih lastnosti zavarovanja in da porabniki niso soočeni z 

nemogočimi ovirami, da bi zamenjali izdelek, zamenjali dobavitelja, ali vložili pritožbo. 

Zavarovalnice morajo omogočiti porabnikom dostopnost do svojih storitev, prilagodljivost 

in možnost zamenjave ter možnost pritožbe. Porabniki morajo razumeti način, kako vložiti 

pritožbo. V zvezi s tem priporočila ABI (2011a, 2011b) nalagajo dolžnost zavarovalnicam, 

da zaznajo trend pritožb, torej iz katerih razlogov prejemajo pritožbe z namenom, da 

pomagajo oziroma izboljšajo lastnosti GAP zavarovanja. Osebje (zavarovalnice) mora biti 

izučeno in usposobljeno za svetovanje pri nakupni odločitvi za GAP zavarovanje. Cilj je 

odpraviti vsakršno nelogično oviro v fazi poprodajnih storitev, ki bi jih postavile 

zavarovalnice glede ne-možnosti zamenjave storitve, vložitve prijave zavarovalnega 

primera, predčasne odpovedi GAP zavarovanja ali zamenjave ponudnika ter vložitve 

pritožbe.  

Vrzel 4 obstaja med opravljanjem storitve in zunanjim komuniciranjem, zlasti v obliki 

nevarnosti, da obljube, dane porabnikom, ne bodo uresničene. Na pričakovanja porabnikov 

vplivajo izjave, ki jih dajejo predstavniki podjetja, in tisto, kar jim je sporočeno v 

komuniciranju z javnostmi (oglaševanje, objave, izjave). Pri GAP zavarovanju ta vrzel 

nastane med izvajanjem zavarovanja in komuniciranjem z zavarovanci. Nevarno je, da se 

obljube, dane zavarovancu, ne bodo izpolnile. Pomembno je, kako zavarovalnica predstavi 
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storitev. Zahteva v Uredbi TFC je, da so porabnikom na voljo jasne informacije zaradi 

česar so ustrezno obveščeni pred, med in po prodaji. Zavarovalnice morajo zagotoviti 

zavarovalcu/zavarovancu dovolj informacij o proizvodu, o čemer je sproti obveščen na 

ustrezen način, predvsem v primerih sprememb zavarovalnega kritja. Če so zavarovanci 

deležni svetovanja, mora biti nasvet uporaben in prilagojen njihovim pričakovanjem in 

okoliščinam. Zavarovanci morajo razumeti, kako vložiti pritožbo. Zelo je pomembno, da 

zavarovalnice oskrbijo njihove ponudnike (zastopnike, posrednike) z zadostnimi 

informacijami, ki jih lahko posredujejo končnim porabnikom o primernosti in ustreznosti 

zavarovalne storitve (ABI, 2011a, 2011b). To pomeni izboljšati transparentnost informacij 

na prodajnih mestih, da bi se lahko porabniki na podlagi ustreznih informacij odločili o 

tem, ali je GAP zavarovanje za njih primerno in če ustreza njihovim potrebam.  

Takšnim usmeritvam sledi tudi evropska zakonodaja, saj so direktive EU s področja 

varstva potrošnikov precej natančne in neposredno namenjene dvigovanju ravni njihovega 

varstva. Večina direktiv poskuša izboljšati informiranost porabnikov pred sklenitvijo 

pogodbe, bodisi pri izbiranju med ponudbami več ponudnikov blaga ali storitev, ali pri 

pogajanjih. Zakonodajalec želi zavarovati porabnika pred neljubimi posledicami tudi zato, 

ker porabniki niso seznanjeni z vsemi obveznostmi, zato se od ponudnika zahteva 

razkrivanje vrste podatkov v predsklenitveni fazi (Možina et al., 2005, str. 33). 

Zavarovalnice naj bi ponudnikom zagotovile naslednje ključne informacije o GAP 

zavarovanju z namenom informiranja porabnikov na prodajnem mestu, kot so vrsta in čas 

zavarovalnega kritja, zavarovalne vsote in kateri dodatni stroški niso kriti, morebitne 

omejitve glede starosti vozila in prevoženih kilometrov, omejitve glede uporabe vozila in 

da mora biti škoda opredeljena kot popolna škoda po polici za zavarovanje avtomobilskega 

kaska (ABI, 2011a, 2011b).  

Vrzel 5 obstaja med zaznano in pričakovano storitvijo. Dojemanje kakovosti storitev je 

rezultat porabnikovih primerjanj pričakovane storitve z občuteno izvedbo storitve. Vrzel se 

pojavi, ko porabnik oceni delovanje storitvenega podjetja drugače in napačno zazna 

kakovost storitve. Velikost te vrzeli je odvisna od velikosti prvih štirih vrzeli znotraj 

storitvenega podjetja. Ta vrzel je najbolj kritična. Zavarovalnica na to vrzel nima 

neposrednega vpliva, lahko jo samo izniči, ali vsaj omili z izničenjem ostalih vrzeli. Prva 

vrzel je skupna vrzel obeh strank, zavarovalnice in zavarovanca, ostale tri vrzeli, druga, 

tretja in četrta, pa so izključno v sferi zavarovalnice. V zvezi s tem priporočila ABI (2011a, 

2011b) nalagajo dolžnost zavarovalnicam, da zaznajo trend pritožb, torej iz katerih 

razlogov prejemajo pritožbe z namenom, da pomagajo oziroma izboljšajo lastnosti GAP 

zavarovanja. Cilj je odpraviti vsakršno nelogično oviro v fazi poprodajnih storitev, ki bi jih 

postavile zavarovalnice glede nemožnosti zamenjave storitve, vložitve prijave 

zavarovalnega primera, predčasne odpovedi GAP zavarovanja, ali zamenjave ponudnika 

ter vložitve pritožbe. Ne samo, da same zagotavljajo, tudi zastopniki oziroma posredniki, 

kot njihovi partnerji, morajo biti poučeni o teh pravicah porabnikov. Zavarovalnice bi 

morale zagotoviti, da so ti opremljeni z zadostnimi informacijami o tem, kako zamenjati 
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zavarovanje ali zavarovalnico, kako vložiti pritožbo, kako predčasno odpovedati 

zavarovanje in kako uveljavljati refundacijo.  

7.3 Diferenciacija storitve  

Prvi predlog za pospeševanje sklepanja GAP zavarovanj je diferenciacija storitve ali 

natančneje, prilagajanje finančnih storitev potrebam porabnika, kjer bi bilo vključeno tudi 

GAP zavarovanje. Tako na primer v Finor Leasingu, hčerinski družbi Banke Koper, kjer 

financirajo nova in rabljena vozila, osebna in gospodarska, poudarjajo, da vsaki stranki 

pripravijo individualno ponudbo, pri čemer zaobjamejo številne dejavnike (Marcon, 

2011b). Podobno so navedli tudi v Aleasingu, hčerinskem podjetju Abanke, da skupaj s 

stranko poiščejo optimalno obliko financiranja, ji ponudijo brezplačno svetovanje s 

področja obdavčitve, zakonskih omejitev, analize možnosti stranke in optimiziranja 

denarnih tokov (Marcon, 2011b). Iz izjave Tine Filipan, pomočnice direktorja pri Summit 

Leasingu, je še bolj jasno prikazano, kakšna naj bi bila vloga prodajalca vozil v odnosu do 

stranke. Kot finančna družba strankam ne svetujejo glede vozila, temveč jim svetujejo z 

vidika stroška, ki ga prinese nakup vozila na obroke, kot tudi o zavarovanju, ostanku 

vrednosti in o vseh dejavnikih, ki so povezani s financiranjem vozila. Prav tako preverijo, 

ali izbor vozila cenovno ustreza finančnim zmožnostim stranke (Marcon, 2011b).  

Pri razvoju zavarovalne storitve, pa naj bo to diferenciacija, diverzifikacija, variacija ali 

modifikacija, moramo zagotoviti, da so porabnikove potrebe bistvo načrtovanja (ABI, 

2011a, 2011b). Po priporočilu ABI naj bi zavarovalnica upoštevala uporabo kvalitativnih 

raziskav in uporabila kvantitativne podatke, da bi ugotovila potrebe trga, uporabila storitve, 

ki jih ponujajo zunanji partnerji (agencije, ki izvajajo tržne raziskave), ugotovila 

pritožbene trende porabnikov ter na podlagi tega oblikovala ali izboljšala zavarovalno 

storitev. Pri tem naj bi bile zavarovalnice še posebej pozorne, da se zagotovi pravica 

porabnika, da lahko kadarkoli zavarovanje odpove in da ima pravico do vračila že plačane 

premije sorazmerno preostanku dobe, za katero je bilo zavarovanje odpovedano (ABI 

2011a, 2011b).  

Inovacije na področju storitev so bistvenega pomena za doseganje konkurenčne prednosti, 

vendar pa je veliko menedžerjev, ki ne priznavajo pomen inovacij na področju storitev kot 

konkurenčno prednost (Dörner, Gassmann, & Gebauer, 2011, str. 37). Inovacije se ne 

izvajajo vedno v enakih oblikah. Dovžan (1994, str. 62) sicer navaja oblike, ki so se razvile 

pri inovacijskih procesih v bankah in so diverzifikacija storitev, diferenciacija storitev, 

variacija in modifikacija storitev ter storitveni paketi, a bi povsem enako lahko zapisali tudi 

za zavarovalne storitve. Nadalje avtor navaja še, da diverzifikacija storitev pomeni 

razširitev ponudbe storitev na nove, drugačne vrste z uvajanjem novih poslov in s 

povečevanjem raznovrstnosti v ponudbi, diferenciacija storitev pa pomeni uvajanje novih 

storitev v okviru že obstoječih funkcij (Dovžan, 1994, str. 62). Mitja Otorepec, direktor 

družbe Summit leasing pove, da so njihova stalnica inovacije v smeri doseganja vse višje 

ravni kakovosti storitev, pri čemer si prizadevajo ponuditi hitrejše, še bolj prijazne in 
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konkurenčne ter s sodobnimi mobilnimi tehnologijami podprte storitve (Konda, 2014a). 

Tako tudi pri GAP zavarovanju obstajajo opcije modifikacije obstoječega zavarovanja 

tako, da se naredijo naslednje spremembe: 

Zavarovanje se lahko sklene tudi med trajanjem financiranja. To bi pomenilo možnost 

sklenitve zavarovanja na že obstoječem portfelju bank in leasing podjetij, kakor tudi 

naknadno sklepanje zavarovanj, ne glede, kje bi zavarovalec želel skleniti zavarovanje, 

lahko bi ga sklenil tudi izven kreditne in leasing mreže, torej na prodajnih mestih 

zavarovalnice ali drugih zavarovalnih točkah. 

Jamstvo zavarovalnice se podaljša iz 48 mesecev na 60 ali 72 mesecev. V tem primeru 

bi sicer uskladili trajanje zavarovanja s trajanjem financiranja in sledili ponudbi 

kreditiranja in leasinga, vendar pa bi morali predhodno preučiti smotrnost takšnega koraka 

z vidika korektnosti pogojev zavarovanja, saj, kot vidimo iz primerov, pride do časovne 

točke preloma, ko nevarnost za nastanek škodnega primera iz GAP zavarovanja ugasne. 

Razširitev jamstva tudi na vrste vozil, ki so sedaj izključene iz zavarovanja na primer 

na vozila v najemu in vozila taksi služb, da se mogoči tudi zavarovanje za nekatera 

specialna vozila, kot so policijska ali reševalna vozila. S tem bi si povečali potencial, saj 

se ta vozila običajno kupujejo v t.i. flotah in financirajo preko operativnega leasinga. Po 

eni strani je za takšne stranke najlažje oblikovati paketno ponudbo, ker pa gre nabava 

preko javnih razpisov, vsaj kadar gre za nakup, kjer je naročnik iz javnega sektorja, je 

vsaka dodatna stroškovna obremenitev ponudbe lahko usodna za uspeh na razpisu, kjer je 

merodajna cena ponudnika. 

Sklenitev zavarovanja tudi za obdobje enega leta s podaljševanjem iz leta v leto, ob 

tem da se skupna zavarovalna doba dogovori že ob sklenitvi zavarovanja. Formalno 

gre za večletne pogodbe, ki se realizirajo v posameznih enoletnih obdobjih. Takšen način 

sklenitve zavarovanja bi bilo smiselno dogovoriti z večjimi pravnimi osebam, ki imajo 

zavarovano floto vozil, in bi se lahko premijske stopnje prilagajale glede na dosežen 

škodni rezultat, t.i. klavzula bonus – malus, ko se po preteku posameznega obdobja 

pogleda skupni znesek izplačanih zavarovalnin in skupni znesek v istem obdobju plačane 

premije ter ugotovi razmerje, na podlagi katerega se prilagodijo osnovne premijske stopnje 

za naslednje obračunsko obdobje. Drug razlog je lahko povsem tehnične narave in sicer da 

programi, preko katerih se sklepa GAP zavarovanje, nimajo možnosti sklenitve večletnih 

zavarovalnih polic. 

Plačilo premije na mesečne ali letne obroke, ali da je mesečni obrok premije vključen 

v anuiteto kredita/leasinga. To bi pomenilo spremembo enkratnega plačila premije v 

večkratno ter veljavnost dogovorjenih premij za celotno zavarovalno obdobje in 

zagotovljene nespremenjene pogoje plačevanja. Zavarovalec bi imel zagotovljeno, da se 

zavarovalne premije v posameznem zavarovalnem obdobju, tj. v času odplačila kredita 
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oziroma leasinga v primeru kombinacije »večletno zavarovanje – letna zapadlost premije«, 

ne bodo spreminjale. 

7.4 Cenovna občutljivost in paketna ponudba 

Strategijo za sklepanje GAP zavarovanj lahko zavarovalnica gradi tudi na stroških 

zavarovanja. Kot je bilo izraženo v intervjujih, so stranke pri sklenitvi avtomobilskega 

zavarovanja cenovno občutljive. Stranke se malo spoznajo na zavarovanje in če zna 

prodajalec vozila pravilno predstaviti, kaj je zavarovanje, se zavarovanje lahko proda, če 

pa tega ni, se bo stranka obrnila na nekoga, ki ga pozna. Pogoj je cenovno primerljiva 

ponudba.  

Če ni pravilne predstavitve, se bo večina strank odločila za financiranje, kjer so nižji 

stroški. Tako je tudi pri financiranju osebnih vozil predvsem pri leasingu. »Financiranje 

osebnih vozil sodi med bolj konfekcijske lizinške produkte, naložbe so zaradi razmeroma 

nizke vrednosti predmeta financiranja razpršene in zato manj tvegane. V ponudbi ga imajo 

skoraj vse lizinške družbe,« pravi Marko Mubi iz SKB leasinga (Konda, 2014b). Pri 

stroških financiranja je kriterij efektivna obrestna mera (kratica EOM). EOM je 

opredeljena v 22. členu ZPotk-1, in sicer kot obrestna mera, ki na letni ravni izraža vpliv, 

ki ga imajo na skupno ceno denarja vsa obstoječa ali prihodnja upravičenja in obveznosti 

(črpanj, odplačil in stroškov), o katerih sta se dajalec kredita in porabnik dogovorila. EOM 

je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za 

kreditojemalca in skupnim zneskom kredita na letnem nivoju. EOM je obrestna mera, pri 

kateri se izenačita sedanja vrednost vseh zneskov, ki jih prejme posojilojemalec, in sedanja 

vrednost vseh njegovih plačil iz naslova kredita, ne glede na to, ali gre za anuitete, obroke, 

obresti, stroške provizije ali kaj drugega (Ilovar, 1999). EOM je letna diskontna stopnja, ki 

izenači vsoto sedanjih vrednosti vseh prejetih zneskov iz naslova kreditnega razmerja z 

vsoto sedanjih vrednosti vseh plačil (anuitet, stroškov odobritve, zavarovanja). Povedano 

drugače je EOM obrestna mera, ki poleg pogodbene obrestne mere upošteva tudi vse druge 

stroške kredita, kot so stroški odobritve, stroški vodenja, stroški zavarovanja kredita, ki 

omogoči lažje primerjanje različnih kreditov med seboj na ravni stroškov kredita. EOM je 

informativna obrestna mera, ki zbere in pretvori množico različnih sestavin cene kredita na 

nek skupni imenovalec. Z EOM so skupni stroški posojila, izraženi kot letni odstotek 

odobrenega zneska posojila (Batista, 2000). V skupne stroške posojila in s tem v izračun 

efektivne obrestne mere pa se ne vštevajo stroški za zavarovanja in garancije, kot so na 

primer stroški obveznega ali kasko zavarovanja vozila pri leasing najemnih pogodbah 

(Batista, 2000), vendar le, če niso vezani v paket financiranja. V nasprotnem primeru so 

tudi ti stroški vključeni v EOM. 

Pri GAP zavarovanju v Zavarovalnici Triglav je bil oblikovan premijski cenik, ki je glede 

na ostale zavarovalne podvrste znotraj kreditnih zavarovanj precej poenostavljen prav z 

namenom enostavnejšega trženja zavarovanj. Vzporedno s tem so v ceniku določene tudi 

premije za posamezni vrednosti razred vozila v fiksnem znesku za celotno dobo trajanja 
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zavarovanja. Namen je, zavarovanje kolikor se da cenovno približati ponudbi bank in 

leasing podjetij, predvsem slednjim, saj je njim precej bolj enostavno oblikovati ponudbo, 

če so stroški za celotno dobo financiranja vnaprej znani in nespremenljivi, ker strošek 

zavarovanja lažje vključijo v mesečni obrok odplačila. Premijske stopnje so sicer različne 

glede na tip financiranja tako, da so za GAP zavarovanje, ki je sklenjeno h kreditu ali 

finančnem leasingu nižje od tistih za operativni leasing, vendar pa so enotne ne glede na 

dejanski čas trajanja zavarovanja. Če je financiranje dogovorjeno za 24 ali 36 mesecev, je 

premija enaka kot za financiranje, ki traja 48 mesecev ali več. Razlogi so v tem, da je 

izpostavljenost zavarovalnice pri GAP zavarovanju, kot je formirano v Zavarovalnici 

Triglav, v povprečju največja v času prvega in drugega leta trajanja zavarovanja. Predlog 

je, da se pri naslednji prenovi cenika razmisli tudi o ločenih premijskih stopnjah za 

obdobja financiranja in s tem tudi jamstva, ki so krajša od 48 mesecev. 

Smiseln predlog za oblikovanje strategije pri trženju GAP zavarovanja se zdi prodaja 

GAP zavarovanja v paketu z ostalimi finančnimi storitvami. Paketi finančnih storitev 

pomenijo kombinacijo že vpeljanih storitev, ki jih ponudniki pripravijo navadno takrat, ko 

gre za specifično reševanje problemov komitentov (Bobek, 1992, str. 169). V bančnih sferi 

storitveni paketi pomenijo kombinacijo vpeljanih bančnih storitev. Banka ponudi 

storitvene pakete navadno takrat, ko gre za specifično reševanje problemov financiranja 

njenih komitentov. Banka spreminja nekatere svoje storitve določenih skupin komitentov. 

Spremembe posamezne storitve v okviru tega paketa zaradi boljšega finančnega učinka 

izhajajo iz potrebe po reševanju finančnih problemov komitentov banke (Bobek, 1992, str. 

169). Po raziskavi iz leta 2010, ki jo navajata Borda in Jędrzychowska (2012, str. 25) so 

zavarovalnice pri avtomobilskih zavarovanjih uvedle spremembe v svojih ponudbah, 

naslovljene na lastnike vozil tako da vedno več zavarovalnic spodbuja sklenitev 

avtomobilskega zavarovanja z dodajanjem brezplačne asistence ali drugih storitev, na 

primer brezplačnega kritja poškodbe vetrobranskega stekla, ter drugih vrst zavarovanj pod 

ugodnejšimi pogoji. 

Paketna ponudba onemogoča neposredno cenovno primerjavo med stroški posameznih 

storitev, ki so vključene v paket. Prednost ponudbe na prodajnem mestu v paketu storitev 

je tudi, da kupec uredi vse naenkrat. Kupca lahko odvrne od ponudbe, če mora večkrat na 

zavarovalnico, namesto da uredi vse na enem mestu. Kupcem je sicer pomembna 

kombinacija obojega, ugodna premija in paketno oblikovana ponudba, a če se paketno 

storitev stranki pravilno predstavi, se veliko strank raje odloči za ugodnejšo ponudbo kot 

za cenejše financiranje, je bilo razbrati iz nekaterih odgovorov v intervjujih. Tudi Bowron 

& Kerper (2011, str. 3) navajata, da porabnik ob nakupu vozila naleti pri trgovcih tekom 

neizogibnega obiska v delu prodajnega salona, kjer se sklepajo finančne ali zavarovalne 

pogodbe, še na druge t.i. pomožne izdelke ali storitve, ki niso povsem finančne ali 

zavarovalne narave, kot so vnaprej plačani stroški vzdrževanja vozila, servisne pogodbe za 

brezplačne servisne storitve ali graviranje identifikacijske številke vozila na vetrobransko 

steklo (Allstate company, 2016b). Enako sta ugotovili Borda in Jędrzychowska (2012, str. 
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25), da je večina strank naklonjenih t.i. paketnim zavarovanjem. V tej smeri razmišlja tudi 

Mitja Otorepec, direktor družbe Summit leasing, ki pravi, da je njihovo glavno vodilo, da 

pogodbenim partnerjem, uvoznikom in trgovcem, ponujajo kompleksne finančne storitve, 

pri čemer jim je pomembno, da poskušajo kar najbolj integrirati financiranje v sam 

prodajni proces vozila (Konda, 2014a).  

Če povežemo prejšnjo misel s tem, da so podjetja najbolj primerni segment kupcev za 

sklenitev GAP zavarovanja, imamo kombinacijo »stranka – financiranje«, katerim je 

najlažje prodati GAP zavarovanje v paketu še posebej, če gre za operativni leasing oziroma 

t.i. poslovni najem, kjer pravna oseba nima nobenih direktnih aktivnosti pri vzdrževanju 

vozila, saj so celotni stroški vključeni v dogovor o poslovnem najemu in porazdeljeni v 

posamezni mesečni obrok najema. To potrjuje primer Zavarovalnice Triglav, ki ima 

dogovor o sodelovanju z enim izmed leasing podjetij, kjer imajo vključeno GAP 

zavarovanje vsi paketi finančnih storitev za vsa vozila, ki so financirana z operativnim 

leasingom.  

7.5 Trženjsko komuniciranje  

7.5.1 Prepoznavnost pri zavarovalcih 

Na splošno je pri zavarovanjih problem, da so premalo prepoznavna. Na primer raziskava 

v Belgiji je pokazala, da samo malo čez polovico anketirancev pozna finančne storitve, pri 

čemer jih je malenkost več poznalo bančne storitve, in sicer 53 odstotkov, v primerjavi s 

poznavanjem zavarovalnih storitev, kjer je bil rezultat 51 odstotkov (Insurance Europe, 

2011, str. 26). Rezultati opravljene raziskave o porabnikih zavarovalnih storitev na 

Nizozemskem pa kažejo, da vsak od desetih porabnikov meni, da je sam finančno 

nepismen (Insurance Europe, 2011, str. 26). Po navedbah v dokumentu Financial 

education and awareness (Insurance Europe, 2011, str. 9) izobraževanje o finančnih 

storitvah omogoča posameznikom, da izboljšajo svoje razumevanje finančnih storitev ter 

razvijejo sposobnosti, potrebne za izboljšanje svoje finančne pismenosti; tj. da se zavedajo 

finančnih tveganj in priložnosti ter za ozaveščeno uporabo finančnih storitev, ki bo 

ustrezala njihovim individualnim potrebam. Tako evropski zavarovalniški sektor priznava 

pomen finančnega izobraževanja za porabnike in si prizadeva za povečanje ozaveščenosti, 

ki porabnikom zagotavlja dostop do jasnih in razumljivih informacij. Izobraževanje o 

zavarovanjih ozavešča porabnike o potencialnih tveganjih, ki so jim izpostavljeni, in jim 

predstavi načine, s katerimi zavarovanje najbolje krije ta tveganja. To omogoča 

porabnikom razviti sposobnosti in izboljšati svoje zaupanje v razmerju do finančnih 

tveganj in priložnosti (Insurance Europe, 2011, str. 9). 

Trend ozaveščanja porabnikov glede zavarovalnih storitev je zaznati tudi v Direktivi 

evropskega parlamenta in sveta o zavarovalnem posredovanju, kjer je navedeno, da naj bi 

bili z uvedbo izboljšanih in usklajenih standardov svetovanja porabniki deležni koristi kot 

so izboljšana primerljivost ponudb in različne prodajne poti, kar bo privedlo do tega, da 
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bodo porabniki bolje razumeli zavarovanja. Tako bodo stremeli k temu, da primerjajo 

ponudbe ter povprašujejo po zavarovalnih storitvah, ki so bolj prilagojene njihovim 

potrebam. Porabniki potrebujejo zavarovalne police, ki ustrezajo njihovim potrebam in 

finančni situaciji, v nasprotnem obstaja tveganje predčasne prekinitve neustrezne police in 

nezadovoljstva porabnikov (Evropska komisija, 2012). 

Tudi sogovorniki v intervjujih so izpostavili, da je GAP zavarovanje premalo prepoznano, 

stranke ne vedo nič o zavarovanju, niti niso slišale zanj. Na podlagi intervjujev lahko 

strnemo, da je najpomembneje, da mora biti zavarovanje razumljivo. Stranki mora biti 

jasno, kaj zavarovanje ponuja. Pri GAP zavarovanju pa je to še večji problem, ker 

zavarovanje ni tako poznano, je manj razumljivo in tudi bolj zapleteno, saj mora biti za 

nastanek škode in izplačilo zavarovalnine izpolnjenih več pogojev. Stranka ve, da če ima 

kasko zavarovanje, bo dobil povrnjeno tržno vrednost vozila v času nastanka škode. 

Zaznava povprečnega kupca je, da razen zavarovanja avtomobilske odgovornosti in morda 

delno še avtomobilskega kaska, ostalega zavarovanja ne potrebuje.  

Zdi se, da je običajno izhodišče pri GAP zavarovanju, da stranke zavarovanja ne poznajo, 

kar ponazarja tudi zapis na spletni strani podjetja Allstate: »GAP zavarovanje in 

zavarovanje kredita oziroma leasinga sta dve pomembni zavarovanji v zvezi z vozilom, za 

kateri niste še nikdar slišali« (Allstate company, 2016a). GAP zavarovanje tudi oglašujejo 

kot nekaj, kar je potrebno stranki predstaviti od osnovnih elementov zavarovanja dalje: kaj 

sploh je GAP zavarovanje, kaj krije, koliko časa traja zavarovanje, kakšni so stroški, kje se 

lahko sklene. Tako so pri specializiranem ponudniku GAP zavarovanja v Veliki Britaniji 

Aequitas Automotive sami uspešno izvedli oglaševalsko akcijo preko spleta. Aequitas 

Automotive je lastnik vodilnih blagovnih znamk za GAP zavarovanje Easy Gap in 

GapInsurance123 (PRWEB UK, 2012). Po njihovih navedbah je prvi izziv pri načrtovanju 

prepoznave zavarovalnih storitev, kot je GAP zavarovanje, da se porabniki ne zavedajo 

obstoja izdelka, zato je potrebno aktivnost usmeriti v izobraževanje in kakovostne 

informacije o zavarovanju. Drugi izziv pa je, kako o tem obvestiti porabnike, torej kako 

usmeriti informacijo v javnost. Zavarovalnica ima lahko dobro zavarovalno storitev in 

izvrstno urejeno spletno stran, a če je stranke ne najdejo, je vse zaman. Odločili so se, da 

bodo sami izvedli marketinško akcijo preko spleta in doživeli takojšen uspeh. Primarno so 

se osredotočili na izgradnjo prepoznavnosti zavarovanja. Prepoznavnost blagovne znamke 

Aequitas Automotive se je še bolj povečala v letu 2012, ko je bilo dokazano, da lahko 

porabniki sklenejo GAP zavarovanje neodvisno od prodajalca vozila po veliko nižji ceni 

(PRWEB UK, 2012).  

Pri strategiji trženja GAP zavarovanja moramo upoštevati, da imajo leasing podjetja 

neposredni kontakt z manj kot desetino vseh kupcev, v vseh ostalih primerih pa kupci 

celotno financiranje in zavarovanja opravijo izključno preko prodajalcev vozil, ki so v 

pogodbenem dogovoru z leasing hišo, zato je potrebna velika angažiranost prodajalca 

vozila, da prepriča kupca. Nakupno vedenje se v zadnjih letih usmerja v pristop na 

prodajnem mestu. 
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Na prvem mestu je stroškovno ugodno financiranje. Če sklepamo po odgovorih, je pri 

samem zavarovanju bistvena višina premije, potem enostavnost zavarovalne storitve in 

šele nazadnje obseg zavarovalnega kritja. Za porabnikovo nakupno odločitev glede 

posameznega zavarovanja je najpomembnejša enostavnost zavarovanja. Prodajalec vozila 

je tisti, ki vodi prodajni proces. Stranka bo redkokdaj sama izpostavila, da želi imeti 

zavarovanje. Stranke so seznanjene, da morajo imeti zavarovanje avtomobilske 

odgovornosti, o zavarovanju avtomobilskega kaska vedo samo osnovne stvari, o ostalih 

zavarovanjih pa zelo malo ali skoraj nič. Zato je enostavnost storitve zelo pomembna, 

predvsem predstavitev prodajalca vozila, ki mora tudi sam verjeti v storitev. Če gre za 

zavarovanje avtomobilske odgovornosti ali zavarovanje avtomobilskega kaska, je to 

zagotovo cena zavarovanja. Pri teh dveh zavarovanjih ni veliko razlik, zato je bistvena 

višina premije. Pri ostalih zavarovanjih pa je pomembna enostavnost. 

Ključna je komunikacija s strankami. Zavarovanje je potrebno razložiti enostavno. Če je 

zavarovanje razloženo na preprost način, tudi višina premije ne bo odločilna in bolj ko je 

zavarovanje integrirano v finančno storitev, manjša je občutljivost na premijo.  

Možnosti, da se stranki ponudi informacijo o GAP zavarovanju na prodajnem mestu so:  

 letak, ki prodajalcu vozila pomaga pri predstavitvi zavarovanja. V letaku so na kratko 

povzete bistvene značilnosti zavarovanja. Primer letaka je v prilogi 2. 

 oglasni panoji v prodajnem salonu, na katerih bi bilo opisano in orisano zavarovanje, 

da bi stranka takoj ob vstopu v prostor opazila ponudbo, 

 objave in oglaševanje na spletnih straneh zavarovalnice, banke ali leasing podjetja in 

prodajalca vozil, 

 oglaševanje v tiskanih medijih, strokovnih revijah kot so Avto-moto revija, 

Avtomagazin, AvtoBild, 

 posnetki na socialnih omrežjih preko video posnetkov na način, kot se pojavljajo na 

You tube-u.  

Pri tem naletimo na problem, kako najbolj slikovito prikazati GAP zavarovanje, da bi 

pritegnili pozornost ciljne publike. GAP zavarovanje je najpogosteje prikazano na slikovni 

način kot vozilo, ki je barvno razdeljeno na pol ali tretjino, večji del vozila je označen kot 

krijte zavarovalnice iz avtomobilskega zavarovanja, manjši del vozila pa kot del, ki ga 

krije GAP zavarovanje. Drug način so slike v obliki dveh križajočih se krivulj, kjer ena, ki 

je konkavne oblike, predstavlja padec vrednosti vozila v času od nakupa dalje, druga, 

konveksna, pa zmanjševanje dolga iz pogodbe o financiranju. V neki točki se krivulji 

sekata, polje pred to točko, kjer je krivulja kreditnega dolga nad krivuljo vozila, pa je 

pobarvano in označeno kot kritje iz A zavarovanja. Tretja oblika slikovnega sporočila so 

izračuni, kjer je osnova vrednost novega vozila, vrednost ocenjenega vozila ob nastanku 

škode, dolga v času škode in razlika med tretjo in drugo vrednostjo, torej med dolgom in 

oceno vrednosti vozila. Primere takšnih slikovnih predstavitev vidimo tudi v prilogi 3. 
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Kot opazimo, so tudi video posnetki, ki se pojavljajo na socialnih omrežjih ali spletnih 

straneh zavarovalnic, narejeni bolj kot ne na isti način, kot pripoved o prednostih 

zavarovanja z nekaj posnetki o nakupu vozil ali izračuni – sheme nastanka škode in izplačil 

zavarovalnine, ki jih prikažejo govorniki (Goodman, 2014; Kalfus & Nachman, 2013; 

Lawrence 2013; Morley, 2013; Nationwide Vehicle Contracts, 2012; OpenRoadLending, 

2010; Robinson, 2014; Whann, 2010). V posameznih primerih se pojavijo inserti iz 

dnevnih poročil o katastrofalnih dogodkih, kot na primer sesutje garažne hiše, kjer so bili 

poškodovana vozila ali orkani, ki pustošijo po ZDA in uničujejo premoženje (ABC Action 

News, 2014; On Your Side, 2016).  

Pomembno je svetovanje strankam. Stranka pričakuje na prodajnem mestu celovite rešitve, 

ki so povezane z nakupom vozila. Zato se vse bolj govori o integraciji finančnih storitev in 

zavarovanju. Namen je stranki na prodajnem mestu ponuditi finančno storitev, ki je 

celovita in povezana z uporabo vozila. Naloga prodajalca vozila naj bi bila, ugotoviti 

potrebe in svetovati glede vozila in ne svetovanje o financiranju in zavarovanju. Prodajni 

postopek je obrnjen. Ko se stranka odloči, da bo kupila ali zamenjala vozilo, gre najprej po 

nasvet k finančnemu svetovalcu po informacijo koliko in pod kakšnimi pogoji dobi 

financiranje ter kakšen je paket ostalih storitev, šele nato izbire vozilo glede na priznane 

finančne zmožnosti. Po besedah Andrej Pucerja, predsednika uprave NLB Leasinga, se 

kupec vozila na leasing podjetje obrne praviloma takrat, ko že ima izbrano vozilo in zanj 

išče najprimernejšo obliko financiranja. Kupec že ima predračun za vozilo, leasing podjetje 

pa mu na podlagi odplačilne sposobnosti svetuje, kakšno financiranje bi bilo zanj 

najprimernejše (Marcon, 2011b).  

7.5.2 Prepoznavnost pri posrednikih in zastopnikih 

Nenazadnje je GAP zavarovanje posredno koristno tudi za banko oziroma leasing podjetje, 

saj si v primeru nastanka zavarovalnega primera (popolne škode na vozilu) zmanjša 

tveganje neplačila. Naloga zavarovalnice je ugotoviti, kakšen potencial obstaja pri 

posredniku (banki) ali zastopniku (leasing podjetju) za sklepanje zavarovanj.  

Pregled posameznega ponudnika finančnih storitev nam pove: 

 za banke: 

 kakšna je struktura kreditnega portfelja v banki (potrošniški, stanovanjski, 

hipotekarni krediti), 

 ali banka odobrava tudi namenske kredite za nakup vozila, 

 ali ima banka vzpostavljeno mrežo pogodbenih kreditnih posrednikov, ki prodajajo 

vozila t.i povezane kreditne pogodbe po ZPotK; 

 za leasing podjetja 

 kakšna je usmeritev leasing podjetja pri sklepanju leasing pogodb ali financira 

nakupe osebnih vozil ali pa so bolj usmerjeni v financiranje gospodarskih vozil, 

opreme in nepremičnin, 
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 ali ima dogovor o financiranju določenih znamk vozil kot na primer Porsche kredit 

& leasing d.o.o. za znamke vozila Audi, Volkswagen, Seat in Škoda, ali Summit 

leasing d.o.o. za Ford, Volvo, Toyota in Hyundai, ali RCI banque d.o.o. za vozila 

Renault, Nissan in Dacia. Nasprotno leasing podjetja, kot so BKS leasing d.o.o., 

Hypo leasing d.o.o. ali SKB leasing d.o.o, delujejo na trgu preko posrednikov, ki 

niso vezani na nobeno od znamk vozil. 

Pri bankah ali leasing podjetjih, ki so primarno usmerjena na financiranje osebnih vozil, 

obstaja večji potencial za izvajanje GAP zavarovanja, zato se je z njimi smiselno 

dogovarjati za sodelovanje. Pripravi se jim ponudbo s kratko obrazložitvijo značilnosti 

zavarovanja. Predloži se jim vse zavarovalne podlage, pogoje in klavzule ter tehnična 

navodila, kako se zavarovanje posreduje oziroma sklepa. Postopek sklenitve zavarovanja je 

zelo enostaven, saj je Zavarovalnica Triglav pripravila spletno aplikacijo za posredovanje 

zavarovanj, preko katere se izdela ponudba. Dogovori se za sestanek, če je možno z 

osebami, ki imajo odločilno vlogo pri trženju in razvoju ponudbe. Željeno je, da so na 

sestanku prisotni predstavniki trženja in osebe iz oddelka informatike.  

V primeru pozitivnega odziva in pripravljenosti na sodelovanje je koristno, da se 

organizira drugi sestanek na operativnem nivoju. Na sestanku oziroma predstavitvi se 

uporabnike seznani z značilnostmi GAP zavarovanja in načinu izvajanja zavarovanja preko 

aplikacije za posredovanje zavarovanj ter se opozori na kritične točke zavarovanja. Primer 

takšne predstavitve je v Prilogi 3. Pomembno je, da so osebe, ki bodo neposredno izvajale 

zavarovanje seznanjene z vsemi prednostmi in tudi pastmi zavarovanja, saj je pričakovati 

da bodo imele stranke vprašanja glede vsebine in smotrnosti zavarovanja. Tako je smiselno 

oblikovati seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki ga zavarovalnica sproti 

objavlja na spletni strani in je dostopen v aplikaciji za posredovanje zavarovanj, v zavihku 

pomoč. V tem zavihku so dostopna tudi vsakokrat veljavna navodila za uporabnike 

aplikacije, kar se je izkazalo kot zelo koristno, v primerjavi s predhodnim načinom, ko so 

bila navodila poslana po elektronski pošti kontaktnim osebam posrednika oziroma 

zastopnika, da so jih posredovali dalje zaposlenim, ki so izvajali zavarovanja. 

7.6 Tržne poti 

Naslednji predlog usmeritve pri oblikovanju strategije je pregled tržnih poti. Stimuliranje 

obstoječih tržnih poti in raziskava možnosti prodaje zavarovanja preko ostalih tržnih poti.  

Zavarovanje na splošno in tudi GAP zavarovanje se lahko sklene preko različnih prodajnih 

poti kot so neposredno na zavarovalnici, preko zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, 

preko prodajalcev vozil, bank, leasing podjetij in drugih finančnih institucij ali neposredno 

preko spletnih strani. Po objavljenih podatkih na spletnem naslovu Združenja Britanskih 

zavarovalnic (ABI, 2012b) zaradi relativne enostavnosti pri nekaterih premoženjskih 

zavarovanjih kaže na veliko verjetnost, da porabniki sami neposredno sklenejo 
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zavarovanje. Več kot polovic zavarovanj avtomobilske odgovornost, natančno  

52 odstotkov, sklenejo porabniki sami brez svetovalca (ABI, 2012b). 

Najpomembnejša prodajna pot pri sklepanju premoženjskih zavarovanj, še posebej pa 

avtomobilskih zavarovanj, je prodaja zavarovanj preko zastopnikov oziroma posrednikov. 

Zavarovalni posredniki so ključni akterji v procesu prodaje na dveh ravneh. 

Zavarovalnicam pomagajo v fazi distribucije zavarovalnih storitev in poprodajnih 

aktivnosti, tako da v korist zavarovalnice omogočijo boljšo dostopnost zavarovalnih 

storitev na trgu, saj zavarovalnice preko posrednikov dobijo široko bazo strank, ne da bi 

imeli stroške vzpostavitve lastne prodajne mreže, ter nudijo pomoč pri storitvah povezanih 

z obravnavo zavarovalnih zahtevkov. Po drugi strani pa pomagajo porabnikom 

(zavarovalcem, zavarovancem) tako, da prepoznajo njihove potrebe in želje, zagotovijo, da 

porabniki sprejmejo premišljene odločitve o tveganjih, ki jih želijo zavarovati, zagotavljajo 

osebno svetovanje, zmanjšajo stroške iskanja pravi(lni)h zavarovalnih storitev, nudijo 

pomoč pri storitvah povezanih z zavarovalnimi zahtevki, pri obravnavanju škodnih 

zahtevkov in škodni izravnavi (ABI, 2012b). Tudi po podatkih Slovenskega zavarovalnega 

združenja (SZZ, 2015) je v Sloveniji najpogostejši način prodaje avtomobilskih zavarovanj 

preko zastopnikov, saj se je preko te prodajne poti sklenilo okoli 80 odstotkov zavarovanj. 

Zastopniki so notranji ali zunanji in med slednje štejemo tudi leasing podjetja in prodajalce 

vozil, ki imajo dovoljenje za sklepanje zavarovanj. V velikem številu držav članic 

opravljajo zavarovalni zastopniki samostojno dejavnost, obenem pa opravljajo tudi 

zastopstvo za zavarovalnice. Samostojni zastopniki lahko zastopajo več zavarovalnic in s 

tem dosežejo stopnjo samostojnosti, značilno za zavarovalne posrednike (Simoniti, 1999). 

Posrednik oziroma zastopnik je dolžan opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja v 

skladu z ZZavar-1 ter v skladu z dobrimi poslovnimi praksami, opravljati dela s skrbnostjo 

dobrega strokovnjaka v skladu z navodili zavarovalnice. Osnova naloga je sklepati 

zavarovanja za zavarovalnico, skrbeti za promocijo zavarovanj in informirati o 

zavarovanjih. Pri tem lahko uporablja metode neposrednega trženja po predhodnem 

soglasju zavarovalnice. Obveščati mora zavarovalnico o vseh okoliščinah, ki vplivajo na 

uspešnost poslovnega sodelovanja, predvsem o vsaki pritožbi ali uveljavljanju zakonske 

pravice s strani zavarovancev. Zavezan je varovati poslovne podatke in varovati zaupne 

podatke po ZZavar-1 in zagotoviti varstvo osebnih podatkov strank. Dolžan se je vzdržati 

ravnanj, ki bi zmanjševala ugled zavarovalnice. Na drugi strani strankam nudi pomoč pri 

izvrševanju pravic iz zavarovalne pogodbe in predlagati spremembe z namenom doseči 

boljšo zavarovalno zaščito.  

Zavarovalni zastopnik je oseba, ki se poklicno ukvarja s sklepanjem zavarovanja v imenu 

in za račun oziroma samo za račune ene ali več zavarovalnic. Svojo dejavnost opravlja na 

podlagi pogodbe oziroma pooblastila. Med njegove dejavnosti spadata priprava ponudbe in 

opravljanje vseh del, potrebnih za sklenitev zavarovanja. Med potekom zavarovalne 

pogodbe skrbi za izvrševanje pogodbe in predvsem pomaga ob nastopu zavarovalnega 

primera. Zavarovalni posrednik pa je oseba, ki se poklicno in neodvisno ukvarja s 
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posredovanjem med zavarovalnicami in bodočim skleniteljem zavarovanja z namenom 

sklenitve zavarovalne pogodbe. Med drugim pripravlja vse potrebno za sklenitev 

zavarovanja in v nekaterih primerih zagotavlja določeno pomoč med samim potekom 

zavarovalne pogodbe in ob nastopu zavarovalnega primera (Simoniti, 1999). Pomembno 

je, da ne obstaja konflikt interesov zastopnika oziroma posrednika ali z njim povezanih 

družb z interesi zavarovalnice. Če je zavarovalni zastopnik pri opravljanju zavarovalnih 

poslov kršil določbe kodeksa velja, da je kodeks kršila zavarovalnica, v imenu in za račun 

katere je zastopnik delal, oziroma zavarovalnica, ki je sprejela ponudbo ter sklenila 

zavarovalno pogodbo ali dopustila takšno ravnanje (Slovensko zavarovalno združenje, 

2013). 

V Zavarovalnici Triglav se GAP zavarovanje zaenkrat trži le preko posrednikov in 

zastopnikov. Kot je že bilo navedeno, so to izključno banke in leasing podjetja. Trenutno 

ima Zavarovalnica Triglav sklenjene dogovore za posredovanje ali zastopanje pri GAP 

zavarovanjih z dvema bankama in štirimi leasing podjetji. Glede na potencial je to 

premalo. Zavarovanje je bilo predstavljeno še štirim leasing podjetjem, pri čemer so 

pogajanja ostala na mrtvi točki. Razlog je povečanje obsega posla in nezadostno število 

kadrov, ki bi se lahko posvetili vpeljavi ponudbe v njihove tržne postopke. Drug razlog je 

nemožnost stroškovne obremenitve že obstoječih ponudb financiranja zaradi močne 

konkurence na trgu leasinga osebnih vozil, kar je sicer v nasprotju z odgovori, ki smo jih 

prejeli v intervjujih. Tu so v drugačni poziciji leasing podjetja, ki so neposredno povezana 

s katero od znamk vozil, od tistih, ki niso.  

Ne glede na to je možnost prenosa posredovanja ali zastopanja pri GAP zavarovanju 

neposredno na prodajna mesta, kjer so zavarovalni zastopniki ali osebe, ki lahko 

sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo. 

Veliko trgovcev z vozili, ki so koncesionarji določene znamke vozil ali tudi takšnih, ki 

niso, ima namreč dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za zastopanje pri sklepanju 

avtomobilskih zavarovanj. To so predvsem tisti večji trgovci, ki imajo možnost in interes 

stranki ponuditi tudi sklenitev avtomobilskega zavarovanja ob nakupu vozila. Ti trgovci 

običajno sodelujejo tudi pri obnovah zavarovanja, kar pri GAP zavarovanju odpade, 

vseeno pa bi lahko neodvisno od banke ali leasing podjetja ponudili stranki GAP 

zavarovanje ob nakupu vozila. Register zastopnikov, če sklepajo zavarovanja, ki so v 

neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo, je objavljen na spletni strani 

Agencije za zavarovalni nadzor. V registru najdemo večje trgovce z vozili, kot soAvtohiša 

Malgaj d.o.o., Avtohiša Vrtač d.o.o., Štajerski avto dom d.o.o., Integral avto prodaja in 

servisi d.o.o., TPV avto, podjetje za trženje in vzdrževanje vozil, d.o.o., Istra avto, 

zastopstvo in prodaja avtomobilov d.o.o., Veit team trgovsko in servisno podjetje, d.o.o. 

(Agencija za zavarovalni nadzor, 2016). 

Druga skupina so zavarovalni posredniki. Ti imajo trenutno manjši potencial. V kolikor 

pa bi odprli zavarovanje tako, da bi ga bilo možno skleniti ne samo ob nakupu vozila in 

sklenitvi pogodbe o financiranju, temveč tudi med samim trajanjem pogodbe oziroma 
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odplačevanjem kredita oziroma leasinga, bi ta prodajna pot dobila več priložnosti, saj 

imajo v obdelavi lastne baze strank, ki bi jim lahko ponudili to zavarovanje. V tem primeru 

bi bili lahko rezultatsko uspešnejši od prodajalcev vozil, ker so finančni strokovnjaki, 

katerim stranke zaupajo. Najbolj ugodno za njih bi bilo, če bi razvili GAP zavarovanje, ki 

ne bi bilo vezano na sočasni obstoj pogodbe o financiranju za nakup vozila. V tej smeri bi 

morala iti tudi strategija trženja GAP zavarovanj.  

S spremembami, naštetimi v prejšnjem odstavku, ki bi omogočile dostopnejše trženje 

preko posrednikov, bi se lahko zavarovanje tržilo tudi preko notranjih sklepalnih mest, 

kot so predstavništva (šalterji) ali preko zastopnikov, ki so v delovnem razmerju pri 

zavarovalnici. Prednost te prodajne poti je prav gotovo strokovnost in primarni fokus za 

zavarovalne storitve. Za razliko od prej omenjenih prodajnih poti, kjer je zavarovanje samo 

kot dopolnila storitev (prodajalci vozil), ali zgolj ponudba ene izmed zavarovalnic 

(posredniške agencije), so interna prodajna mesta lažje nadzorovana in imajo tudi tedenski, 

mesečni in letni plan realizacije.  

Ob predpostavki, da je zavarovanje možno skleniti kadarkoli med trajanjem financiranja, 

bi lahko sklepanje GAP zavarovanja umestili tudi na spletno stran zavarovalnice. Osebno 

meni, da ta prodajna pot ne bi bila zelo uspešna, saj je za zavarovanje, kot je GAP, 

potrebna trženjska strategija potiska. Vseeno bi bilo to koristno kot dopolnilo za 

seznanitev, da takšno zavarovanje obstaja, za kaj več kot osnovne informacije pa menim, 

da bi bilo koristno, da se stranka obrne na strokovno osebje. 

7.7 Razvoj IT podpore za posredovanje in sklepanje zavarovanj  

Zadnji, a ne najmanj pomembni korak v strategiji trženja GAP zavarovanja pa je vsekakor 

neobhodna informacijska podpora, ki mora biti v koraku s časom. V Zavarovalnici Triglav 

je bila razvita informacijska podpora za posredovanje GAP zavarovanj, ki bo dopolnjena 

še z uporabniškim modulom za zastopanje, saj je le na ta način možno v celoti ponuditi 

zavarovanje tako bankam kot tudi leasing podjetjem. 

Vsak uporabnik aplikacije ima na voljo navodila, v katerih je opredeljen celoten proces 

posredovanja zavarovanja od prijave do sklenitve zavarovanja. Na spletnem mestu se 

uporabnik z uporabniškim imenom in geslom prijavi v B2B aplikacijo. V vnosna polja 

uporabnik vpiše več vhodnih podatkov, kot so: začetek zavarovanja, vrsta financiranja, tip 

pogodbe, številka kreditne/leasing pogodbe, ročnost kredita/leasinga v mesecih, datum 

sklenitve kredita/leasinga, znamka vozila, model in tip vozila, identifikacijska (številka 

šasije ali t.i. VIN številka) registrska številka vozila, letnik vozila, nakupna cena vozila (do 

60.000 EUR) ter čas preteka od prve registracije (manj ali več kot eno leto).  

Glede na vhodne podatke uporabnik prejme informativni izračun premije za izbrano 

zavarovanje. Kasneje uporabnik vpiše še podatke o stranki. Pomembno je, da se pravilno 

določi, kdo so stranke zavarovalne pogodbe. Zastopnik oziroma posrednik izdela ponudbo 
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neposredno v aplikaciji zavarovalnice, jo natisne v dveh izvodih in jo obvezno predloži 

zavarovalcu v podpis. Podpisan izvod prejme zavarovalnica, drugega pa skupaj z 

zavarovalnimi pogoji prejme zavarovalec tj. kreditojemalec oziroma leasingojemalec. Če 

ponudba ustreza zavarovalnim pogojem, zavarovalnica na podlagi prejetih podatkov iz 

ponudbe izdela zavarovalno polico. Končno dejanje posrednika je tiskanje ponudbe in 

izročitev ponudbe skupaj s splošnimi pogoji zavarovalcu v podpis.  

Ponudba vsebuje vse bistvene podatke in elemente, kot jih mora vsebovati zavarovalna 

polica. Ponudbo je možno pred tiskanjem prikazati v predogledu ali jo v elektronski obliki 

prenesti na lokalni disk in jo poslati zavarovalcu v podpis. Zavarovalnica pošlje 

zavarovalcu zavarovalno polico in račun neposredno po pošti na dom. Plačilo premije je 

možno z enkratnim plačilom ali plačilom na obroke, preko posamičnega ali zbirnega 

računa, kar se označi v aplikaciji.  

Posredniki in zastopniki že uporabljajo to aplikacijo in je na prvi pogled uporabnikom 

primerna, če jo obravnavamo statično. Za posamezno zavarovanje uporabnik potrebuje od 

5 do 7 minut za celotni proces, od vnosa podatkov preko izpisa ponudbe do potrditve 

plačila. Aplikacija tudi omogoča pregled nad vsako oddano ponudbo in realizirano 

zavarovalno polico, tako da s tega vidika uporabniki ne bi smeli imeti pripomb. Prav tako 

je možno tudi izdelati informativno ponudbo, izbrati subjekte zavarovanja iz baze 

poslovnih partnerjev zavarovalnice in si pripraviti ponudbo na zalogo. Omogočen je 

časovni zamik med vnosom podatkov in izpisom ponudbe in potrditvijo zavarovanja, ko 

zavarovalec podpiše ponudbo.  

Vendar pa je potrebno ob upoštevanju količine ponudb, ki jih mesečno oddajo, razumeti, 

da jim je vsako takšno dodatno delo v breme, čeprav ima aplikacija vse kvalitete, ki jih 

mora imeti (enostavnost, natančnost, odzivnost in preglednost), zato je naslednji korak v 

zavarovalnici razvoj uporabniškega vmesnika, s katerim bi dosegli neposredno podatkovno 

povezanost med strežnikoma uporabnika in zavarovalnice.  

Cilj je t.i. integracija strežnikov, ki bi omogočala, da se relevantni podatki, s katerimi 

posrednik oziroma zastopnik že razpolaga in jih ima v svojih bazah podatkov, za namen 

izdelave ponudbe financiranja, neposredno izpišejo v vnosna polja, ki jih zahteva 

aplikacija zavarovalnice. S tem se prihrani predvsem na času in pa izniči možnost napak 

pri ročnem prepisovanju podatkov v aplikacijo zavarovalnice. Tako bo sicer dosežen cilj, 

ki ga je en od sogovornikov slikovito navedel, »da za izdelavo ponudbe ne bi smela biti 

več kot en ali dva klika«, vendar pa bo to šele pol koraka do cilja, saj bo še vedno na strani 

posrednika oziroma zastopnika odločitev, ali bo pristopil k dograditvi lastnega 

informacijskega sistema in s tem nosil dodatne stroške na račun delne ali popolne 

avtomatizacije procesa. 
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SKLEP 

Spoznanje, da je zavarovanje institucionalni način prenosa tveganja potencialnih izgub iz 

zavarovanca na zavarovalnico, v zameno za plačilo zavarovalne premije, pri čemer se z 

namenom izravnavanja nevarnosti povezujejo različni nevarnostni objekti in s tem zaščiti 

na splošno tudi gospodarstvo pred določenimi nevarnostmi, ki ogrožajo premoženje in 

osebe, velja tudi za GAP zavarovanje. Enako kot velja za ostala razmerja premoženjskih 

zavarovanj, vzpostavljena po temeljnih načelih obligacijskega prava, je tudi GAP 

zavarovanje podvrženo načelom avtonomije volje, enakopravnosti strank in skrbnosti, kar 

je potrebno imeti vseskozi v uvidu pri oblikovanju ponudbe, ki se na koncu odraža skozi 

splošne pogoje poslovanja zavarovalnice.  

Ker GAP zavarovanje ne more biti avtonomno zavarovanje, temveč je lahko le akcesorno, 

moramo upoštevati z GAP zavarovanjem povezana zavarovanja kot sta zavarovanje 

avtomobilske odgovornosti in zavarovanje avtomobilskega kaska. Prav slednje se na trgu 

pojavlja v različnih kombinacijah osnovnega in delnega kritja pred nevarnostjo 

poškodovanja ali uničenja vozila. Obstajajo tudi vrste avtomobilskih zavarovanj, ki 

vključujejo zamenjavo vozila pri istem trgovcu, če pride do škodnega dogodka, katerega 

posledica je popolna škoda na vozilu v prvem ali drugem letu trajanja zavarovanja To so 

t.i. zavarovanja vozil na novo vrednost, pri čemer so pogoji zamenjave omejeni in odvisni 

od znamke in letnika vozila, prevoženih kilometrov ter vzroka nastanka škode. Druga 

premisa pri GAP zavarovanju je financiranje nakupa vozila na kredit ali leasing.  

Kot vidimo, je GAP zavarovanje odvisno od izpolnitve dveh pogojev: nastanka popolne 

škode na vozilu, ki je zavarovano, in preostanka dolga iz pogodbe o financiranju, ki mora v 

času izgube presegati vrednost vozila. GAP zavarovanje krije razliko, če seveda obstaja, 

med preostankom posojila in dejansko vrednostjo vozila v času nastanka škode. Zmotna so 

prepričanja, da zavarovanje avtomobilske odgovornosti in zavarovanje avtomobilskega 

kaska nudita popolno zaščito, če je vozilo uničeno (popolna škoda) ali ukradeno.  

Pri tem je potrebno ločiti kritje GAP kot del prodaje vozila in GAP zavarovanje kot 

zavarovalno storitev. Slednje se pojavlja kot klasično GAP zavarovanje v oblik kritja do 

zneska računa, kjer je krita razlika med tržno vrednostjo vozila v času kraje ali nesreče in 

nakupno ceno vozila, kot je bila v času sklenitve zavarovanja, in kritje preostanka dolga 

kjer je krita razlika med tržno vrednostjo vozila v času kraje ali nesreče in stanjem dolga iz 

dogovora o financiranju nakupa vozila (kredit ali leasing) ali kombinirano GAP 

zavarovanje. Možnosti GAP zavarovanja so še kritje do tržne vrednosti, kritje enakovredne 

menjave/vrednosti in kritje preostanka leasinga. Ugotovljeno je, da je GAP zavarovanje 

primerno za nova in rabljena vozila, kupljena za privatno uporabo na kredit ali finančni 

leasing ali za vozila kupljena v poslovne namene v obliki operativnega leasinga.  

Čeprav bi mislili, da se bo zavarovalec sam odločil za obliko kritja, ki je zanj najbolj 

primerna glede na vozilo, ki ga ima, in glede na financiranje, ki ga je sklenil, primeri 
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kažejo, da ni tako in da je posredi več dejavnikov, ki vplivajo na končni rezultat uspešnosti 

trženja GAP zavarovanja. Ni samo zavarovalec tisti, ki bi se sam po sebi odločal in poiskal 

GAP zavarovanje. Razlog za slab odziv in slabše prodajne rezultate pri GAP zavarovanju 

gre iskati predvsem v premajhni razširjenosti prodajne mreže in neobveščenosti 

zavarovalcev o tej zavarovalni storitvi. Izkazalo se je, da je problem v posrednikih, ki naj 

bi tržili zavarovanje in da je o zavarovanju premalo dostopnih informacij.  

Iz odgovorov v raziskavi je možno razbrati vzroke za takšno stanje. Sogovorniki so 

mnenja, da stranke nimajo dovolj znanja o zavarovanjih. Ene stranke želijo imeti nasvet, 

druge se želijo odločati same. Določene stranke želijo biti aktivne, druge pa pasivne in ne 

želijo zapravljati preveč časa z zavarovanjem. Ključno vlogo pri tem imajo posredniki in 

zastopniki. Od njih se pričakuje, da prevzamejo vlogo svetovalca in pri tem kritično 

presojajo ponudbe različnih zavarovalnic. Ker je posrednik oziroma zastopnik tisti, ki vodi 

prodajni proces, je potrebno najprej pri njem doseči, da zavarovanje razume on, šele nato 

bo lahko zavarovanje uspešno prodal tudi stranki. Tudi prodajni vodje, ki usmerjajo 

posrednike in zastopnike, se ne bodo ukvarjali s pospeševanjem prodaje določenega 

zavarovanja, če ga tudi sami ne bodo razumeli in verjeli vanj. Učinkovitejše bi bilo, če bi 

lahko zastopniki in posredniki vzpostavili oseben odnos do kupca vozila. Pomembno vlogo 

pri tem igra stimulacija prodajnega osebja v obliki nagrade za sklenitev zavarovanja ali za 

posredovanje ponudbe. Prodajalec vozil je primarno usmerjen v prodajo, njegov cilj je 

prodati vozilo, da doseže mesečni ali letni plan, tako da so lahko ostale storitve tudi v 

breme, v kolikor povečujejo stroške nakupa.  

Rešitev je v finančnih svetovalcih, ki bi prodajnih salonih znali bistveno drugače prodati 

zavarovanje. Sicer je za zavarovalca ugodneje, če dobi kakšno storitev več po ugodnejši ali 

paketni ceni, a zavarovalec pričakuje ugodne stroške financiranja in želi vedeti predvsem, 

koliko so skupni stroški financiranja na mesec z vključenim zavarovanjem. Pri 

standardiziranih zavarovanjih kot sta zavarovanje avtomobilske odgovornosti ali 

zavarovanje avtomobilskega kaska, je bistvena zavarovalna premija, pri GAP zavarovanju 

pa je pomembnejša enostavnost in prepoznavnost zavarovanja. Ker GAP zavarovanje 

spada med bolj zapletena zavarovanja in ga je težje prodati, ga je priporočljivo vključiti v 

paket. Bolj, ko je zavarovanje integrirano v finančno storitev, manjša je občutljivost na 

premijo. Najprimernejši zavarovalci za sklenitev GAP zavarovanja so tako kupci novih 

vozil, ki se odločijo za operativni leasing, saj je njihova cenovna občutljivost najmanjša. 

Pri načrtovanju strategije GAP zavarovanja moramo upoštevati situacijo, v kateri tržimo 

zavarovanja. Stranke se vse bolj zavedajo obstoja in pomena zavarovanja. Stranke so vse 

bolj izobražene in ozaveščene tudi glede možnih tveganj, ki so jim izpostavljene ter vedno 

bolj zahtevne, zato pričakujejo nasvet strokovnjaka. Odziv zavarovalnice mora biti iskanje 

določenih segmentov kupcev vozil, pri čemer je ključno spoznati in identificirati vrednote 

in potrebe posamezne skupine teh kupcev ter ustrezno prilagoditi trženjski in prodajni 

pristop.  
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Ključni dejavniki strategije, ki jih mora zavarovalnica obvladovati, če želi biti uspešna pri 

trženju GAP zavarovanja, so tržne poti in obvladovanje prodajne mreže za trženje GAP 

zavarovanj, kar vključuje tudi neposreden dostop do strank, močnejša prepoznavnost 

zavarovanja in vzbuditev zaupanja v to zavarovalno storitev, vključitev zavarovanja v 

celovitost finančne storitve banke ali leasing podjetja, prilagodljivost zavarovanja in 

individualizacija ponudbe posameznim segmentom kupcev vozil, odzivnost na spremembe 

in obvladovanje tveganja ter uporabniku prijazna informacijska podpora pri sklepanju 

zavarovanj. Rešitve so v individualizaciji tveganj in prilagoditvi GAP zavarovanja po meri 

kupca vozila, v pripravi paketnih storitev, uporabi navzkrižnega trženja, celovitem 

obravnavanju stranke, v ohranjanju ali pospeševanju kontinuitete pri zavarovanju ter 

prilagoditvi informacijske tehnologije uporabniku.  

Primarni predlog rešitve in s tem sklep glede oblikovanja strategije za trženje GAP 

zavarovanj je modifikacija samega GAP zavarovanja in diferenciacija storitve v obliki 

prilagajanja finančnih storitev potrebam porabnika, kjer bi bilo vključeno tudi GAP 

zavarovanje. Konkretno opisane prilagoditve GAP zavarovanja so: možnost sklenitve 

zavarovanja tudi med trajanjem financiranja, kar bi pomenilo možnost sklenitve 

zavarovanja na že obstoječem portfelju bank in leasing podjetij, kakor tudi naknadno 

sklepanje zavarovanj, ne glede na to, kje bi zavarovalec želel skleniti zavarovanje; 

podaljšanje zavarovalnega jamstva, tako da bi se trajanje zavarovanja ujemalo s trajanjem 

financiranja; razširitev jamstva tudi na določene vrste vozil, ki so sedaj izključene iz 

zavarovanja; možnost sklenitve zavarovanja tudi za obdobje enega leta s podaljševanjem iz 

leta v leto, ob tem da se skupna zavarovalna doba dogovori že ob sklenitvi zavarovanja.  

Naslednji predlog rešitve oziroma sklep glede oblikovanja strategije je usmerjen v stroške 

zavarovanja. Kot je bilo izraženo v intervjujih, so stranke pri sklenitvi avtomobilskega 

zavarovanja cenovno občutljive, pomembna jim je cena zavarovanja (premija). Pri GAP 

zavarovanju obstaja možnost dopolnitve ponudbe s plačilom premije na mesečne ali letne 

obroke, ali da je mesečni obrok premije vključen v anuiteto kredita ali leasinga. V 

Zavarovalnici Triglav so premijske stopnje različne, glede na tip financiranja, vendar pa so 

iste ne glede na trajanje zavarovanja. Predlog je, da se pri naslednji prenovi cenika razmisli 

tudi o ločenih premijskih stopnjah za obdobja financiranja in s tem tudi jamstva, ki so 

krajša od 48 mesecev.  

Vendar pa je, kot smo videli pri GAP zavarovanju (konkretno v Zavarovalnici Triglav), 

problem pri morebitnem zniževanju premijskih stopenj, saj so premije že tako nizke in je 

ustreznejše oblikovati prodajo GAP zavarovanja v paketu z ostalimi finančnimi storitvami. 

Paketna ponudba onemogoča neposredno cenovno primerjavo med stroški posameznih 

storitev, ki jih vključuje ponudbeni paket. Prednost ponudbe na prodajnem mestu v paketu 

storitev je tudi, da kupec uredi vse na enkrat. Kupca lahko odvrne od ponudbe, če mora 

večkrat na zavarovalnico, namesto da uredi vse na enem mestu. Strankam je sicer 

pomembna kombinacija obojega: ugodna premija in paketno oblikovana ponudba, a če se 
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paketno storitev stranki pravilno predstavi, se veliko strank raje odloči za ugodnejšo 

ponudbo kot za cenejše financiranje. 

Nadaljnji predlog rešitve, in s tem sklep glede oblikovanja strategije, je v povečanju 

prepoznavnosti zavarovanja. Stranke vedo malo ali nič o zavarovanju, niti slišale niso zanj. 

Zavarovanje ni tako poznano, je manj razumljivo in tudi bolj zapleteno, saj mora biti za 

nastanek škode in izplačilo zavarovalnine izpolnjenih več pogojev. Percepcija povprečnega 

kupca vozila je, da razen zavarovanja avtomobilske odgovornosti in morda delno še 

avtomobilskega kaska, ostalega zavarovanja ne potrebuje. Prvi izziv zavarovalnice pri 

načrtovanju prepoznave zavarovanja, kot je GAP zavarovanje, je, da se porabniki ne 

zavedajo obstoja izdelka, zato je potrebno aktivnost usmeriti v kakovostne informacije o 

zavarovanju, drugi izziv pa je, kako o tem obvestiti porabnike.  

Pomembno je svetovanje strankam. Stranka pričakuje na prodajnem mestu celovite rešitve, 

ki so povezane z nakupom vozila. Zato se vse bolj govori o integraciji finančnih storitev in 

zavarovanju. Namen je stranki na prodajnem mestu ponuditi finančno storitev, ki je 

celovita in povezana z uporabo vozila. Pri strategiji trženja GAP zavarovanja moramo 

upoštevati, da imajo leasing podjetja neposredni kontakt z manj kot desetino vseh kupcev, 

zato je ključna komunikacija s strankami. Možnosti, da se stranki ponudi informacijo o 

GAP zavarovanju na prodajnem mestu so letak, ki prodajalcu vozila pomaga pri 

predstavitvi zavarovanja, oglasni panoji v prodajnem salonu, objave in oglaševanje na 

spletnih straneh zavarovalnice, bank in leasing podjetij, in prodajalcev vozil, oglaševanje v 

tiskanih medijih in strokovnih revijah ter posnetki na socialnih omrežjih preko video 

posnetkov na način, kot se pojavljajo na You tube-u.  

Naslednji predlog rešitve in sklep oblikovanja strategije je usmeritev prodaje zavarovanja v 

ustrezne tržne poti. Zavarovalnica naj preveri stimuliranje obstoječih tržnih poti in razišče 

možnosti prodaje zavarovanja preko ostalih tržnih poti. GAP zavarovanje se lahko sklene 

preko različnih prodajnih poti kot so: neposredno na zavarovalnici, preko zavarovalnih 

zastopnikov in posrednikov, preko prodajalcev vozil, bank, leasing podjetij in drugih 

finančnih institucij ali preko spletnih strani zavarovalnice. GAP zavarovanja se v 

Zavarovalnici Triglav zaenkrat tržijo le preko posrednikov in zastopnikov. Kot je bilo že 

navedeno na nekaterih mestih, so to izključno banke in pa leasing podjetja. Glede na 

potencial je to premalo. Tako bi se lahko sklepalo zavarovanje preko zavarovalnih 

posrednikov, če bi se zavarovanje prilagodilo. Možno bi ga bilo skleniti ne samo ob 

nakupu vozila in sklenitvi pogodbe o financiranju, temveč tudi med samim trajanjem 

pogodbe oziroma odplačevanjem kredita oziroma leasinga. V tem primeru bi bili lahko 

rezultatsko uspešnejši od prodajalcev vozil, ker so finančni strokovnjaki, katerim stranke 

zaupajo.  

Opcija je tudi trženje preko notranjih sklepalnih mest, kot so poslovalnice ali 

predstavništva zavarovalnice, ali preko zastopnikov, ki so v delovnem razmerju pri 

zavarovalnici. Prednost te prodajne poti je prav gotovo strokovnost in primarni fokus za 
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zavarovalne storitve. Za razliko od prej omenjenih prodajnih poti, kjer je zavarovanje samo 

kot dopolnila storitev (prodajalci vozil), ali zgolj ponudba ene izmed zavarovalnic 

(posredniške agencije), so interna prodajna mesta lažje nadzorovana in imajo tudi tedenski, 

mesečni in letni plan realizacije. Ob predpostavki, da je zavarovanje možno skleniti 

kadarkoli med trajanjem financiranja, bi lahko sklepanje GAP zavarovanja umestili tudi na 

spletno stran zavarovalnice. 

Zadnji sklep v strategiji trženja GAP zavarovanja pa je vsekakor neobhodna nadgradnja 

informacijske podpore, ki mora biti v koraku s časom. V Zavarovalnici Triglav je bila 

razvita informacijska podpora za posredovanje GAP zavarovanj, saj je bilo le na ta način 

možno v celoti ponuditi zavarovanje tako bankam kot tudi leasing podjetjem in bo 

dopolnjena še z uporabniškim modulom za zastopanje. Cilj je t.i. integracija strežnikov, ki 

bi omogočala, da se relevantni podatki, s katerimi posrednik oziroma zastopnik že 

razpolaga in jih ima v svojih bazah podatkov za namen izdelave ponudbe financiranja, 

neposredno izpišejo v vnosna polja, ki jih zahteva aplikacija zavarovalnice. S tem se želi 

doseči, »da za izdelavo ponudbe ne bi smela biti več kot en ali dva klika« in tako prihrani 

predvsem na času predvsem pa izniči možnost napak pri ročnem prepisovanju podatkov v 

aplikacijo zavarovalnice. 

Odgovori in zaključki, ki so navedeni zgoraj, bodo lahko v pomoč zavarovalnici pri 

oblikovanju trženjske strategije za GAP zavarovanje na način, da se zavarovanje vključi 

kot del finančne storitve, ali pridruži kot del avtomobilskega zavarovanja, vključi nove 

tržne poti, oblikuje sistem paketnih ponudb ali morda celo razširi oziroma vključi še 

dodatna jamstva, spremeni dinamiko plačevanja premije ali nenazadnje naredi 

zavarovanje, ki ne bo vezano na financiranje nakupa vozila s kreditom ali leasingom in 

kako velik naj bo pri vsem tem poudarek pri stimuliranju posrednikov in zastopnikov. 
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PRILOGA 1: Prikaz GAP zavarovanja pri različnih ročnostih in deležih financiranja 

 

Slika 1: GAP zavarovanje - nakupna cena 20.000 EUR, znesek 20.000 EUR, ročnost 24 

mesecev, polog 0,00 EUR, am. stopnja 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 
 

Slika 2: GAP zavarovanje - nakupna cena 20.000 EUR, znesek 15.000 EUR, ročnost 24 

mesecev, polog 5.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 
 

Slika 3: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 10.000 EUR, ročnost 24 

mesecev, polog 10.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 
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Slika 4: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 5.000 EUR, ročnost 24 

mesecev, polog 15.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 
 

Slika 5: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 20.000 EUR, ročnost 36 

mesecev, polog 0,00 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 

 

Slika 6: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 15.000 EUR, ročnost 36 

mesecev, polog 5.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 
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Slika 7: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 10.000 EUR, ročnost 36 

mesecev, polog 10.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 
 

Slika 8: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 5.000 EUR, ročnost 36 

mesecev, polog 15.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 

 

Slika 9: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 20.000 EUR, ročnost 48 

mesecev, polog 0,00 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 
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Slika 10: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 15.000 EUR, ročnost 48 

mesecev, polog 5.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 
 

Slika 11: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 10.000 EUR, ročnost 48 

mesecev, polog 10.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 
 

Slika 12: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 5.000 EUR, ročnost 48 

mesecev, polog 15.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 
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Slika 13: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 20.000 EUR, ročnost 60 

mesecev, polog 0,00 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 

 

Slika 14: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 15.000 EUR, ročnost 60 

mesecev, polog 5.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 

 

Slika 15: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 10.000 EUR, ročnost 60 

mesecev, polog 10.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 
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Slika 16: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 5.000 EUR, ročnost 60 

mesecev, polog 15.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 
 

Slika 17: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 20.000 EUR, ročnost 72 

mesecev, polog 0,00 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 
 

Slika 18: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 15.000 EUR, ročnost 72 

mesecev, polog 5.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 
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Slika 19: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 10.000 EUR, ročnost 72 

mesecev, polog 10.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 
 

Slika 20: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 5.000 EUR, ročnost 72 

mesecev, polog 15.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 

 

Slika 21: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 20.000 EUR, ročnost 84 

mesecev, polog 0,00 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 
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Slika 22: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 15.000 EUR, ročnost 84 

mesecev, polog 5.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 
 

Slika 23: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 10.000 EUR, ročnost 84 

mesecev, polog 10.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 

 

 

Slika 24: GAP zavarovanje - nakupna cena  20.000 EUR, znesek 5.000 EUR, ročnost 84 

mesecev, polog 15.000 EUR, amort. stop. pologa 0,50 odstotkov in obr. mera 8 odstotna. 
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PRILOGA 2: GAP zavarovanja – letak  
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PRILOGA 3: Predstavitev GAP zavarovanja za posrednike oziroma zastopnike 
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