
 

    

SPOROČILO ZA JAVNOST

Datum: 30. avgust 2021 

 

O pomenu zavarovanj v boju proti podnebnim spremembam 

 

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) skupaj z mednarodnimi partnerji v sredo, 1. septembra, 

in četrtek, 2. septembra, organizira regijsko zavarovalno konferenco Vključujoče 

zavarovanje (ang.: Inclusive Insurance) v Srednji in Vzhodni Evropi ter v Zakavkazju – izzivi 

in priložnosti. V središču konference, ki bo potekala preko spleta, bo vprašanje krepitve 

deleža zavarovanj v regiji Srednje in Vzhodne Evrope ter Zakavkazja in s tem povezanih 

izzivov za zavarovalnice in nadzorne institucije. Med razpravljavci bodo poleg direktorja AZN 

mag. Gorazda Čibeja, ki bo predstavil pregled stanja vključujočih zavarovanj v regiji, tudi 

predstavniki organizacij, ki so partnerji konference: Munich Re Foundation, Access to 

Insurance Initiative (a2ii), International Association of Insurance Supervisors (IAIS) in 

Microinsurance Network. Razprava bo med drugim odprla zelo pomembno vprašanje 

dostopnosti zavarovalnih produktov in ranljivosti nezavarovanih subjektov v primeru naravnih 

ujm, ki so posledica podnebnih sprememb. K udeležbi na brezplačni konferenci poleg 

strokovne javnosti vabimo tudi podjetnike, gospodarstvenike, splošno javnost in predstavnike 

medijev.  

Dostopnost zavarovanja ima pomembno vlogo pri udejanjanju vzdržnega gospodarskega razvoja. 

Zaradi tega je pomembno, da ključni deležniki v zavarovalništvu skozi dialog in sodelovanje 

opredelijo izzive in priložnosti in nanje ustrezno odgovorijo. Eden takšnih izzivov je delež 

nezavarovanih škodnih dogodkov v primeru naravnih ujm, ki so posledica podnebnih sprememb. 

Velik delež nezavarovanih škodnih primerov ob naravnih ujmah ima pomembno vlogo pri iskanju 

rešitev za boj proti podnebnim spremembam. Od odločevalcev v zavarovalništvu to zahteva iskanje 

primernih rešitev, ki bodo zadostile dvema bistvenima kriterijema: upravljanju tveganj in pomoči 

pri razvoju zavarovalnih trgov in finančne varnosti za trajnostno rast gospodarstva kot tudi družbe.  

 

Opisana tematika bo ena izmed nosilnih na regijski* zavarovalniški konferenci Vključujoče 

zavarovanje (ang.: Inclusive Insurance) v Srednji in Vzhodni Evropi ter v Zakavkazju – izzivi in 

priložnosti (Inclusive Insurance in the Central and Eastern Europe and the Transcaucasian region 

- Challenges and Opportunities). Konferenca bo v organizaciji Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) 

skupaj s partnerji preko spleta potekala v sredo, 1. septembra, in četrtek, 2. septembra. Partnerji-
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soorganizatorji konference so Munich Re Foundation, Access to Insurance Initiative (a2ii), 

International Association of Insurance Supervisors (IAIS) in Microinsurance Network. 

O pomenu vključenosti prebivalstva in novih poslovnih modelih 

Na konferenci bo s predavanjem pregleda stanja na področju vključujočega zavarovanja v CEET 

regiji in kot moderator prve sekcije, ki se bo osredotočila na izzive nadaljnjega razvoja trga 

vključujočih zavarovanj v CEET regiji in potrebne vzvode tako regulatorjev kot politike, sodeloval 

tudi direktor AZN mag. Gorazd Čibej. Vključevanje prebivalstva z nizkimi dohodki v sistem 

finančnih storitev je s strani mednarodnih organizacij, kot so na primer OECD, Svetovna banka in 

Organizacija združenih narodov (OZN), že dolgo priznano kot eden glavnih stebrov za zagotavljanje 

družbenega razvoja in gospodarske rasti. 

Poleg direktorja AZN bodo svoje poglede predstavili tudi predstavniki nadzornih institucij, 

predstavniki zavarovalniške industrije in drugi deležniki, ki aktivno soustvarjajo vključujoče 

zavarovalniško okolje. V središču razprave bo regijski pogled in premislek o tem, kako lahko novi 

poslovni modeli in pristopi prispevajo k dvigu deleža zavarovanj v Srednji in Vzhodni Evropi ter 

Zakavkazju. 

Dogodek je zanimiv za širšo javnost 

K udeležbi na brezplačni konferenci poleg strokovne javnosti vabimo tudi podjetnike, 

gospodarstvenike, splošno javnost in predstavnike medijev.  

Program konference lahko preverite in se na konferenco prijavite na tej povezavi. 

Dodatne informacije o dogodku dobite tudi na tej povezavi.  

 

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.  

Več informacij o dogodku: www.a-zn.si  

 

AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR 

agencija@a-zn.si 

*Regija Srednje in Vzhodne Evrope ter Zakavkazja (CEET) vključuje naslednje države: Albanija, 

Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Črna gora, Estonija, 

Gruzija, Hrvaška, Izrael, Kazahstan, Kosovo, Kirgizija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, 

Moldavija, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Tadžikistan, Turčija, 

Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan.  

https://www.munichre-foundation.org/en/Inclusive_insurance/Learning_Sessions/2021_CEET.html
https://www.munichre-foundation.org/en/Inclusive_insurance/Learning_Sessions/2021_CEET.html

