Nagovor
uprave
Finančna in gospodarska kriza se je v nekaterih državah začela umirjati že konec leta 2009 in je v
letu 2010 domala izzvenela, v drugih je stopnja gospodarske rasti še neprimerno manjša kot pred
krizo. Med slednje sodi tudi Slovenija. Podobno kot za celotno gospodarsko dejavnost velja tudi
za trgovino. Obseg zavarovane trgovine blaga in storitev pri SID – Prvi kreditni zavarovalnici se
je tako po skoraj četrtinskem padcu v letu 2009 v letu 2010 povečal za petino. Posledica slabih
gospodarskih razmer so bile visoke zamude plačil in pogosti primeri nesolventnosti. Povpraševanje
po zavarovanju je zaradi negotovih gospodarskih razmer ostalo na visokem nivoju.
Kljub dejstvu, da so plačane zavarovalnine v letu 2010 dosegle dvakrat večji obseg kot v kateremkoli letu pred tem, je SID – Prva kreditna zavarovalnica še naprej zavarovancem zagotavljala
potrebni zavarovalni potencial in jim na ta način olajšala poslovanje v zaostrenih razmerah doma
in v tujini. Na poslovanje zavarovalnice je močno vplivala tudi objava nesolventnosti Merkurja
in Mersteela, ki sta zaradi velikega tržnega deleža skupaj predstavljala največjo izpostavljenost
SID – Prve kreditne zavarovalnice.
V še vedno zaostrenih razmerah je zavarovalnica dosegla v dogovoru z zavarovanci ustrezen (višji)
nivo premijskih stopenj. Ob pričakovanem izboljšanju gospodarskega okolja se bo tako okrepila za
nemoten servis zavarovancev tudi ob morebitni ponovitvi kriznega dogajanja.
V začetku leta 2010 je SID banka dokapitalizirala SID – Prvo kreditno zavarovalnico.
Zavarovalni portfelj je pozavarovan pri prvovrstnih zasebnih pozavarovateljih, pozavarovalno
pokritje nam s posebnimi aranžmaji preko SID banke zagotavlja tudi država. Sicer je bil naš nevarnostni apetit v letu 2010 omejen tako na strani underwritinga kot tudi na naložbeni strani. V zvezi
z obvladovanjem tveganj je zavarovalnica intenzivirala izvajanje zahtevnega projekta Solventnost II,
ki se nanaša na domala vsa področja obvladovanja tveganj zavarovalnice.
V letu 2011 načrt predvideva velik obseg izplačanih zavarovalnin iz preteklih škodnih let, a hkrati izboljšanje škodnega razmerja iz tekočega zavarovanega prometa. Slednje bo posledica tako
izboljšanja gospodarskih razmer kot tudi nadaljevanja in izpopolnjevanja poslovne politike glede
obvladovanja tveganj.
Skupni izid poslovanja SID – Prve kreditne zavarovalnice v letu 2010 je bil pozitiven. Uspešno
poslovanje v tako negotovih gospodarskih razmerah je posledica sodelovanja tako naših partnerjev
zavarovancev kot razumevanja naših lastnikov in dolgoročne usmerjenosti pozavarovateljev ter ne
nazadnje prizadevanja vseh zaposlenih. Zato se jim vsem iskreno zahvaljujemo.
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