KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA: ZAVAROVALNA EKONOMIKA (ZEK)
2. SPLOŠNI CILJI
Študent:
• se usposobi za analiziranje, načrtovanje in organiziranje,
• kontroliranje poslovnega procesa organizacijske enote in terenske mreže.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Študent:
• spremlja poslovanje organizacijske enote oz. terenske mreže in predlaga spremembe,
• pripravlja osnove za odločanje o izravnavi rizika in predlaga rešitve,
• spremlja odvijanje poslovnega procesa in pripravlja predloge za njegovo izboljšanje,
• pripravlja/zagotavlja podatke za trženjske in poslovne analize,
• z analizami seznanja odgovorne sodelavce in predlaga ukrepe,
• spremlja uspešnost načrtovanih akcij in na podlagi analize rezultatov predlaga izboljšave,
• odgovarja za strokovno uporabo zavarovalnih podlag, cenikov pravilnikov in navodil,
• izvaja vsebinsko, numerično in logično kontrolo polic za zahtevna zavarovanja,
• zagotavlja usklajenost obdelav in usposobitev izvajalcev ter uporabnikov obdelav,
• sodeluje pri ogledih in rekonstrukcijah posameznih zavarovalnih primerov,
• opravlja vsebinsko kontrolo predlogov za likvidacijo škod,
• predlaga in sklepa poravnave ali dogovore o obročnem plačilu regresnih terjatev,
• sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami v povezavi s svojim delom enote,
• zagotavlja in skrbi za kakovost pri izvajanju delovnih procesov.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:
• zna umestiti zavarovalno ekonomiko v
kontekst ekonomskih ved ter obvlada
funkcije in delitev zavarovanj,
• obvlada organizacijsko strukturo
zavarovalnice in tokove, ter pozna
udeležence v zavarovalni dejavnosti,
• seznani se s kalkulacijo zavarovalne
premije in tehničnega rezultata ter razume
pomen statistike;
• spozna zavarovalne dokumente in se
seznani z njihovim zakonskim okvirom,
• spozna vrste zavarovanj in loči njihove
posebnosti v procesu sklepanja in
likvidacije škodnih primerov,
• pozna pomen porazdelitve rizika,
• opredeli načela varnosti, likvidnosti in
donosnosti,
• opredeli oba stebra zavarovalniškega okolja
v Republiki Sloveniji ter zakon o
zavarovalništvu.

FORMATIVNI CILJI
Študent:
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proučuje in uporablja zavarovalno
ekonomiko in razvršča zavarovanja,
organizira poslovanje,
uporablja osnovne matematične prijeme
za spremljanje rezultatov posameznih
zavarovalnih produktov,
opredeliti zavarovalne dokumente,
uporablja in tolmači določila zavarovalnih
dokumentov ter pri tem upošteva pravni
okvir,
vodi postopke sklepanja zavarovanj in
likvidacije škodnih primerov,
na praktičnih primerih uporablja vse znane
oblike sozavarovanja in pozavarovanja,
upošteva načela varnosti, likvidnosti in
donosnosti,

•

•

deluje v skladu z določili zakonov, ki
urejajo delovanje zavarovalnic ter pri tem
upošteva navodila organov za zavarovalni
nadzor,
svoje interese uresničuje preko
interesnega združenja.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV
Število kontaktnih ur: 102
Število ur študentove obremenitve: 198
Samostojno delo študenta: študij literature, študij primera, priprava seminarske/projektne naloge.
Obvezna je prisotnost na vajah, seminarska naloga.
Pisni izpit.

