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ZAVAROVATNICE TRIGTAV

@ triglart

POTITIKA UPRAVUANJA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D.

Polit ika upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju: zavarovalnica Triglav) doloaa
poglavitne usmeritve upravljanja druZbe z upoitevanjem zastavljenih dolgoroinih cil jev
druZbe.

CiU Zavarovalnice Triglav:
Cil j upravljanja Zavarovalnice Triglav je maksimiranje vrednosti druibe ter s tem poveaevanje
premoienja za delniaarje na dolgi rok. To dosegamo z visoko konkureninimi in kakovostnimi
storitvami, uainkovitim obvladovanjem tveganj, f inanino stabilnostjo ter z zavzetimi, visoko
5trokovnlml in motiviranimi sodelavca.

Poslanstvo Zavarovalnice Triglav:
Ustvarjamo varnejio prihodnost.

Vizija Zavarovalnice Ttiglav:
Poslujemo dobiakonosno in varno. Vir dobiikonosne rasti so vi50ko konkurenine in kakovostne
storitve, udnkovito obvladovanje tveganj ter f inanana stabilnost Skupine Triglav, s katero
bomo ohranjali bonitetno oceno A priznane bonitetne agencije. Clanice skupine dosegajo vii jo
stopnjo ugleda kot njihovi tekmeci in so prepoznavne po celovitih finanano-zavarovalhih
storitvah, ki j ih ponujamo preko sodobnih prodajnih poti. lmamo urejen in uiinkovit sistem
vodenja skupine ter sledimo naaelom sodobne organiziranosti na vseh podroajih. Naii zavzeti,
vjsoko 5trokovni ih motivirani zaposleni so vir na;ega trajhostnega razvoja.
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vrednote Zavarovalni(e Triglav 50:

Sttokovnost
Poslovne cil je uresniiujemo na podlagi strokovnosti f inaninih

ttrokovni usposobljenosti zaposlenih. Smo nosilci strokovnega
okolju.

Vatnost
Z uainkovitim obvladovanjem tveganj zagotavljamo varnost poslovanja. NaSi finanini
produkti in storitve 50 kakovostniter poveaujejo finanano varnost naiih strank.

Auibend odaovothost

Na; trajnostni razvoj (usklajevanje l judi, ekoloike zavesti in donosnosti) temeljj na
druibeni odgovornosti, kjer uveljavljamo ekonomsko, zakonsko, etiano in fi lantropsko
odsovornost.

Organi Zavarovalnice Triglav:
Organi Zavarovalnice Triglav so skupii ina, nadzornj svet in uprava.

Upravljanje Zavarovalnice Triglav:
Zavarovalnica Triglav ima t.i. dvotirni sistem upravljanja, kjer druibo vodi uprava, nadzoruje pa
jo nadzornisvet.

2. REFERE ENIKODEKS UPRAVUANJA

Zavarovalnica Triglav upoiteva kot referenani kodeks upravljanja Kodeks upravljanja javnih
delniikih druzb (v nadaljevanju Kodeks upravljanja), ki 50 ga sprejeli Ljubljanska botza, d.d.,
Ljubljana, Zdruienje nadzornikov slovenije in Zdruienje Manager, dne 8.r2.2oo9.

Ob navedenem Kodeksu upravljanja Zavarovalnica Triglav pri svojem poslovanju uporablja tudi
Zavarovalni kodeks, katerega dolotbe v celoti spo;tuje.

3. SKUPtNE DEr-EzNTKOV rN STRATECUE KOMUNICTRAT{JA tN SODETOVANJA Z NJ|MI

Celovita in aktlvna komunikacija z vsemi skupinami javnosti, ki 50 povezane z Zavarovalnico
Triglav, je njeno kljuino naaelo. Prizadevamo si za korektno in uravnoteieno dvosmerno
komunikacijo, s i imer odgovorno vstopamo v dialog z okoljem, v katerem poslujemo.

storitev, kitemelji na visoki

razvoja finaninih storitev v
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3.r. Delniialji

Zavarovalnica Triglav iaiti interese vlagateljev kapitala in si prizadeva za poveaevanje vrednosti
premoienja delniiarjev, kar je njen dolgoroini strate;kl cilj.

Zavarovalnica Triglav za komuniciranje z delniaarji uporablja zlasti naslednje komunikacUske
polr:

5kup;aine delniearjev;
- novinarske konference po objavi poslovnih rezultatov;
- spletne strani Zavarovalnice Triglavj

5pletne strani Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet);
- sreianja z novinarji in finanano strokovno javnostjo.

3.2. Zavalovalci oziroma zavalovanci
Zavarovalnica Triglav na osnovi partnerskega odnosa izvaja in izpolnjuje v5e dogovorjene
obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih zavarovalnih pogodb. V Zavarovalnici Triglav so partnerski
odnosi z zavarovanci temelj delovanja na podroiju zavarovalniitva in medsebojnega zaupanja
delniaarjev,vodstva in poslovnih partnerjev (zavarovalcev oziroma zavarovancev)_

Z visoko 5trokovno usposobljenimi sodelavci z osebnimi stiki sodelujemo z zavarovanci, in sicer
tako na podroaju sklepanja zavarovanj, kot na podroaju re;evanja zavarovalnih primerov. prvi

stik z zavarovancije vsekakor naie prodajno osebje na terenu in na poslovnih mestih, kjer so
strankam na voljo informacije o ponudbi, sklepanje zavarovanj in prijava ikode.

V Zavarovalnici Triglav pripravUamo razliana gradiva o novostih s podroaja zavarovanja in
aktualnih strokovnih usmeritvah. lzdajamo strokovne publikacije, ki nagim zavarovancem
nudijo vse potrebne informacije 5 podroaja zavarovanj. S tem si prizadevamo, da bodo naii
zavarovanci 2auDall v kakovost naiih gtoritev.

3.3. Driavniorgani
Zavarovalnica Triglav s svojim delovanjem skrbi, da so v vseh fazah poslovnega procesa
upoitevani predpisi, priporodila in dobre prakse ter zahteve pristojnih organov. Strokovnjaki
Zavarovalnice Triglav sodelujejo tudi v delovnih skupinah pri pripravah sprememb s podroija
zavarovalniatva.

3.4. Nadzolniorgani

Poslovanje Zavarovalnice Triglav nadzira Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za trg
vrednostnih papirjev in Ljubljanska botza, d.d. Zavarcvalnica Triglav 5i prizadeva za dobro
sodelovanje z nadzornimi organi ih k spogtovanju odloib nadzornih organov.
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3.S. Dobavitelji in upniki

Zavarovalnica Triglav na osnovi partnerskega odnosa lzvaja in izpolnjuje dogovorjene
obveznosti. Dosledno spoitovanje zagotavlja utrjevanje ugleda Zavarovalnice Triglav.

3.6. Zaposleni

Ravnanje z zaposlenimi, njihovim znanjem in potenciali je konkurenina prednost Zavarovalnice
Triglav, kijo bo z motiviranimi zaposlenimi 3e nadgrajevala. Z zaposlenimi komuniciramo prek
razlifnih orodij, ter tako skrbimo za pozitivno delovno klimo v druibi.

Z zaposlenimi komuniciramo zlasti prek:

vzpostavljene aplikacije vokviru notranjega informacijskega sistema;
- internega meseanega aasopisa OBZORNIK;
- elektronskega aasopisa Lin k;
- dogodkov za zaposlene;

se5tankov s Svetom delavcem in reprezentativnimi sindikati;
- nabiralnika idej;

letnih razgovorov z zaposlenimi;
neformalnih pogovorov.

3.7. Analitiki
Finanano strokovno javnost predstavljajo analitiki, katerih finanene analize lahko sluiijo kot
podlaga delniaarjem za nakup/prodajo delnic. Za komunikacijo z analit iki je odgovorna uprava
oziroma od nje pooblaEaena oseba.

3.E. MedUi

Zavarovalnica Triglav z medij i in njihovimi predstavniki vzpostavlja aktjvne odnose. Zavedamo
se pomembne vloge medijev, ki javnosti predstavljajo podobo Zavarovalnico Friglav, zato z
medUi komuniciramo proaktivno, odgovorno in skladno z naaeli komuniciranja zjavnostmi.

3.9. l"okalne in;irie rkupnosti

Zavarovalnica Trjglav krepi svojo blagovno znamko in prepoznavnost v druibenem okolju s
sponzoriranji in donacijami na podroaju kulture, izobraievanja, humanitarnem podroaju in na
podroaju iporta. Druibeno okolje podpiramo na dveh ravneh: lokalni in nacionalni. Lokalno
podporo veaanoma izvajamo prek obmoanih enot, veaje nacionalne projekte pa korporativno.
Zavedamo 5e odgovornosti do okolja, v katerem poslujemo in aktivno vlagamo v njegov razvoj.
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+ SEZNANITEV ODVTSNIH
SKUPINE TRIGI.AV

Upravljanje odvisnih druib je odgovornost vseh poslovnih podroaij v Zavarovalnici Triglav. To
pomeni, da so vsa poslovna podroaja aktivno vkUutena v upravljanje odvisnih druib, tako na
poslovnem podroiju, kot tudi na podroiju upravljanja in nadzora.

Upravljanja Skupine Triglav temelji na poenotenju pravil !n postopkov na posameznih
podroij ih v odvisnih druibah Skupine Tri8lav, s cil jem uveljavitve poenotenih minimalnih

standardov na ravni celothe Skupine. Nosilci standardizacije so poslovna podroaja

Poslovna podroaja so zadoliena za standardizacijo in harmonizacijo porlovanja odvisnih druib
Skupine Triglav s standardi v Zavarovalnici Triglav, za implementacijo pravil v poslovno prakso
in za koordinacUo pri izvajanju poslovnih aktivnosti odvisnih druib Skupine Triglav.

Podroaje za upravljanje z odvisnimi druibamije zadolieno jn odgovorno za vzpostavitev okvira
za jzvajanje konsistentnega in uiinkovita nadzora nad poslovanjem Skupine Triglav.

Nadzor nad spo;tovanjem doloail politike upravljanja s tveganji se izvaja preko rednega
porofanja i lanic.

Poslovanje in delovanje vseh druib v Skupini Triglav poteka v skladu:
z lokalno zakonodajo;

- s pogodbami o poslovnem sodelovanju z Zavarovalnico Triglav;
- s sprejetimi sklepi organov odvisnih dru:b;

z internimi akti in pravil i .

Uprava Zavarovalnice Triglav in njeni vodilni delavci delujejo v organjh upravljanja odvisnih
druibtertako prispevajo k bolj; i  povezanosti Skupine Triglav.

Podrofje za upravljanje odvisnih druZb dvakrat letno (spomladi, jeseni) organizira strateiko
konferenco Skupine Triglav, kjer se obravnavajo aktualne teme iz poslovanja.
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j. RAZDETITEV ODGOVORNoSTI lN POOBIASTIt MED CIANI ORCANOV VODENJA tN NADZORA
ZAVAROVAIN ICE TRIGTAV

Zavarovalnico Triglav vodi uprava, delo uprave pa nadzira nadzorn; svet.

UDrava:

Uprava ima najmanj 3 (tri) in najvea 6 (<est) alanov, od katerih je eden predsednik lJprave.
Toino itevilo alanov Uprave in podroaja, ki so v pristojnosti posameznega alana Uprave, doloai
Nadzorni svet z Aktom o upravi. Predsednik Uprave predlaga Nadzornemu svetu imenovanje ali
odpoklic vseh ali posameznega alana LJprave. Predsednik in vsi alani Uprave so v Zavarovalnici
Triglav v delovnem 'azmetju za nedoloien in polni delovni ias. Zavarovalnica Triglav ima
delavskega direktorja, kije po poloiaju alan Uprave.

Zavarovalnico Triglav zastopa in predstavlja Uprava brez omejitev. Uprava deluje v skladu s cilji
Zavarovalnice Triglav za doseganje najveije koristj za delniiarje, upoitevajoi naaela
trajnostnega razvoja in ostalih deleinikov. Vodenje poslov ni mogoae prenesti z uprave na
katerikoli drug organ druibe.

Uprava sprejema odlofitve z enostavno veiino. Pri neodloaenem izidu glasovanja odloia glas
predsednika.

Uprava ima pristojnorti in naloge skladno z Zakonom o gospodarskih druibah in Zakonom o
zavarovalniStvu, Statutom terAktom o qpravi, nekatete pomembneFe ro:
- vodi in organizira poslovanje;
- zastopa in predstavlja Zavarovalnico Triglav protitretj im osebam;
- odgovarja za zakonitost poslovanja;
- skupaj z Nadzornim svetom sprejema strategijo razvoja Zavarovalnice Trlglavj
- skupaj Nadzornim svetom sprejema letni plan poslovanja;
- sprejema normativne akte Zavarovalnice Triglav;
- daje poroii la nadzornemu svetu o poslovanju Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav,

pripravi predlog lethega poroeila s poslovnim poroailom in ga skupaj z revizorjevim
poroii lom in predlogom delitve bilahinega dobieka predloii nadzornemu svetu;

- sprejema makroorganizacjjo druibe in doloaa njeno mikroorganizacijo;
- sklicuje skupiaino;
- izvaja odloiitve skup;eine.

Triglav ima 9 (devet) i lanski Nadzorni svet, ki ga sestavl ja 6 (;est) i lanov,

delniaarjev, in 3 (trUe) i lani, predstavniki delavcev. Clane Nadzornega sveta,
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predstavnike delniaarjev, izvoli Skupiiina Zavarovalnice Triglav. elane Nadzornega sveta,
predstavnike delavcev, izvoli Svet delavcev Zavarovalnice Triglav, ki s svojim sklepom seznani
skupidino Zavarovalnice Triglav. Nadzorni 5vet izmed sebe izvoli predsednika in namestnika.
Predsednik in namestnik sta predstavnika delniiarjev. Clana Nadzornega sveta lahko Skupiaina
odpokliae pred potekom mandata. Namesto razreienega alana Nadzornega 5veta izvoli
skupii ina Zavarovalnice Triglav novega alana, katerega mandat traja do poteka mandata
Nadzornega sveta. Mandat ilanov Nadzornega sveta je 4 (itiri) leta in so lahko ponovno
izvoljeni brez omejitve.

Nadzorniwet ima zlasti naslednje prirtojnostiin naloge:
Nadzorni svet nadzoruje vodenje druibe. Poleg pristojnosti, ki jih ima po Zakonu o
gospodarskih druibah in Zakonu o zavarovalniitvu, Nadzorni svet daje soglasje k odloiitvam
Uprave, kjer vloiek oziroma vrednost presega v Poslovniku o delu nadzornega sveta doloien
limit, in sicer pri ustanavljanju kapitalskih druib doma in v tujini, pri pridobivanju in
odtujevanju kapitalskih deleiev v domaaih ali tujih gospodarskih druibah,pri izdaji doliniikih
vrednostnih papirjev in dolgoroanemu zadolZevanju pri tujih in domaaih bankah, pri
pridobivanju in odtujevanju nepremienin ter investiranju v nepremianine.

Pri nadzorovanju vodenja poslov Zavarovalnice Triglav mora Nadzorni svet:
- nadzirati primernost postopkov in ueinkovitost delovanja notranje revizije;
- obravnavati ugotovitve Agencije za zavarovalni nadzor, davane inipekcije in drugih

nadzornih organovv postopkih nadzora nad zavarovalnico;
- preverit i letna in druga finandna poroii la zavarovalnice in o tem izdati obrazloieno mnenje,

obrazloiiti Skupieini delniiarjev svoje mnenje k letnemu poroiilu notranje fevizije in
sestaviti o tem pisho poroeilo za 5kupsitno;

- preverit i predlog za uporabo bilaninega dobiika, ki ga je predloii la Uprava in o tem
sestaviti pisno poroiilo za Skupiiino;

- preveriti sestavljeno letno poroailo, ki ga je predloiila Uprava, zavzeti staliEae do
revizijskega poroiila, in o tem sestaviti pisno poroailo za Skupiiino ter v njem navesti
morebitne pripombe ali pa ga sprejeti.

V okviru izvajanja svojih pristojnosti Nadzorni svet lahko pregleduje zadevne sklepe pristojnih

organov, poslovne knjige zavarovalnice, shranjene vrednostne papirje ter blagajni;ko in drugo
dokumentacijo, s katero se seznanja 9 podatki in dejstvi o poslovanju Zavarovalnice Triglav.
Nadzorni svet odloia z ve€ino oddanih glasov navzoiih i lanov.

Nadzorni svet za posamezno poslovno leto oblikuje nairt lastnih aktivnosti ter opredeli njihove
vsebine. V rokovniku sej nadzornega sveta so doloieni predvideni datumi sej in okvirne vsebine
posameznih sej, predvsem tistih, za katere se lahko predvidijo termini sej Nadzornega sveta.
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Nadzorni svet imenuje in lahko tudi odpokliae alane uprave. Pri tem si prizadeva kontinuiteto
njihovega dela zagotoviti s skrbno in pravoaasno izbiro predsednika ter na njegov predlog
ostalih alanov uprave.

Pri sprejemanju najpomembneji ih odloiitev, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno,
finanino ali pravno stanje druibe, si uprava in nadzorni svet prizadevati doseii soglasje.
Predsednik uprave ima redne stike s predsednikom nadzornega sveta ter se z njim posvetuje o
strategij i, poslovanju in obvladovanju tveganj. Pr€dsednik uprave predsednika nadzornega
sveta obve;aa o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno poloiaja in posledic kot tudi za
vodenje druibe. Predsednik nadzornega sveta o pomembnih dogodkih obvestit i nadzorni svet
in, ie je potrebno, 5kliae sejo. Uprava in Nadzorni svet tesno sodelujeta, skladho z zakonodajo in
dobro prakso v korlst Zavarovalnice Triglav.

Nadzorni svet lahko imenuje eno ali vea komisij ali odborov, ki pripravljajo predloge sklepov
nadzornega sveta, 5krbijo za njihovo uresnieitev in opravuajo druge strokovne naloge. Komisija
ali odbor ne moreta odloieti o vpra<anjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta, prispevata pa k
ueinkovitosti in st ro kovnosti delova nja nadzornega sveta.

Nadzorni svet zavarovalnice Triglav mora skladno z veljavno zakonodajo oblikovati revizijsko
komisijo.

Komisija ali odbor lahko sprejme o svojem delu svoj poslovnik, sicer se pri delu komisije ali
odbora 5miselno uporabljajo doloeila poslovnika Nadzornega sveta.

V Zavarovalni. i Triglev delujeta Revizijska komisUa in Komisija za imenovanja in prejemke.

Naloge in pristojnosti revizijske komisije dolotajo Zakon o gospodarskih druibah, Poslovnik o
delu Nadzornega sveta in sklepi Nadzornega sveta. Nekatere najpomembnejie 50:

spremljanje postopka raiunovodskega poroianja;
- spremljanje delovanja notranjih kontrol, spremUanje poroail in priporoail notranje revizije;
- spremljanje sistemov za obvladovanje tveganj, in spremljanje obvezne revizije letnih in

konsolidiranih raaunovodskih izkazov;
predlaganje Nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poroaila druibe;

- ocenjevanje sestavljanja letnega poroaila, vkljuano z oblikovanjem predloga za Nadzorni
svet;
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sodelovanje pri doloiitvi pomembneji ih podroaij revidiranja.

Naloge in pristojnosti komisije za imenovanje in prejemke doloiajo Poslovnik o delu
Nadzornega sveta in sklepi Nadzornega sveta, najpomembnejle so:
- priprava predlogov za Nadzorni svet na podroaju kriteri jev in kandidatov za i lanstvo v

Upravi;

sodelovanje pri vrednotenju dela Uprave in priprava obrazlozenih razlogov za odpoklic
posameznih i lanov lJprave, kadar le-ti nastopijo;
priprava predlogov o polit iki plaajl, povraail in drugih ugodnosti i lanov Uprave;
spremljanje obstojeaih cil jev in meril vrednotenja za delo i lanov Uprave ter ovrednotenje
dela i lanov Uprave v rednih aasovnih razmikih.

7. UGOTAVUANJE NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOST ETANOV NADZORNEGA SVETA IN
UPRAVE ZAVAROVALNICE TRIGI.AV

Nadzorni svet:

elani nadzornega sveta enkrat letno, ob menjavi in ob vsaki spremembi, podpiSejo in predloii jo
nadzornemu svetu izjavo o neodvisnosti in lojalnosti, s katero se alanj opredeli jo do obstoja
posameznih konfliktov interesov skladno s kriteri j i , kot j ih doloia Kodeks o upravljanju in
Poslovnik o delu NadzorneEa sveta.

Clani nadzornega sveta obveiaajo nadzorni svet o kakrinemkoli nasprotju interesov v zvezt z
opravljanjem funkcije i lana nadzornega sveta.

V primeru suma o na5protju interesov ali kri itve prepovedi konkurence tlan nadzornega sveta
ali uprave nemudoma obvesti nadzorni svet. ee nadzorni svet presodi, da gre za kri itev
prepovedi konkurence, mora alan uprave ali nadzornega sveta takoj prenehati s kri itvami in
prenesti korjsti 'z konkretnega posla na druzbo terj i povrniti morebitno ikodo.

ee nadzorni svet presodi, da gre za bistveno nasprotje interesov, mora i lan nemudoma
odpraviti sporno razmerje, sicer nadzorni svet presodi potrebo po prenehanju funkcije dlana
uprave ali nadzornega sveta in temu ustrezno ukrepa.

V primeru potencialnega na5protja interesov mora posamezni alan nadzornega sveta pojasniti
nasprotje interesov in se vzdrZati glasovanja o zadevi, v zvezi s katero je podano nasprotje
tnteresov.

Nadzorni svet morebitno nasprotje intere5ov upo3teva tudi
nadzornega sveta: kandidat, pri katerem ie vnaprej obstajajo

pri izbir i  kandidatov za i lane

interesna nasprotja, ki so take
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narave, da lahko pomembno vplivajo na njegovo odloianje in delovanje, ne bo predlagan v
nadzornisvet.

Prav tako velja, da posamezni i lan nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja alj
navodila tistih, ki so ga izvoli l i , predlagali oziroma imenovali, temvea za opravljanje svoje
funkcije prevzema polno osebno odgovornost.

Nadzorni svet oblikuje nominacijski odbor, ki opravi nominacijski postopek za imenovanje
kandidatov za alane Nadzornega sveta in Nadzornemu svetu posreduje predlog za imenovanje
kandidatov za i lane Nadzornega sveta. Kandidati za alane Nadzornega sveta morajo
izpolnjevati zakonske pogoje za i lana nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav ter glede na
velikost in dejavnost Zavarovalnice Triglav razpolagati z ustreznim strokovnim znanjem,
izkuinjami in veii inami potrebnimi za opravljanje funkcije alana Nadzornega 5veta. Po
izvedenem postopku Nadzorni svet predlaga skup<iini delniaarjev imenovanje kandidatov za
tlana Nadzornega sveta.

Uplava:
V primeru suma o nasprotju interesov ali kri itve prepovedi konkurence alan uprave nemudoma
obvesti nadzorni svet. ee nadzorni svet presodi, da gte za kriitev prepovedi konkurence, mora
elan uprave takoj prenehati s kr;itvami in prenesti koristi iz konkretnega posla na druibo terj i
povrniti morebitno ikodo.

8. ZAVEZA NADZORNECA SVETA O OCENJEVANJU TA5TNE UEINKOVITOSTI

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bo ocenil lastno uspe;nost ter v poroailu Nadzornega sveta
navedel, do katere mereje opravueno samoocenjevanje prispevalo k 5premembam v delovanju
nadzornega sveta.

Pri ocenjevanju bo nadzorni svet izvedel naslednje aktivnosti:
- ovrednotil delo nadzornega sveta in komisij v preteklem letu ter oblikoval priporoti la glede

potrebnih izbolj;av;
- podal mnenje, ali je komuniciranje in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom

ustrezno;
- ocenil prispevek i lanov, njihovo prisotnost na sejah nadzornega sveta in njihovo udeleZbo v

razpravah in pri sprejemanju odloaitev;
- preveril obstoj okoli;Zin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma

odvisnosti posamezne8a alana;
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- podal mnenje otrenutnisestavi nadzornega sveta glede na potrebe, ki izhajajo iz zastavljenih
ci|jev Zavarovalnice Triglav.

9. OPREDELITEV STRATECIJE KOMUNICIRANJA ZAVAROVATNICE TRIGTAV

Zavarovalnica Triglav izvaja aktivno strategijo komuniciranja, s katero zagotavlja korektno in
pravoaasno obveiianje javnosti, poslovnih partnerjev in zaposlenih, skladno z veljavno
zakonodajo, priporoail i Ljubljanske borze in s Kodeksom upravljanja,

Notranje komuni.iranje:

V Zavarovalnici Triglav posebno pozornost namenjamo komuniciranju z zaposlenimi, saj se
zavedamo, da je uspeh odvisen od vseh zaposlenih. Strategija notranjega komuniciranja
temelji na oblikovanju poslovne kulture, kiomogoaa razvoj in uvajanje poslovnih sprememb.

Zunanje komunicilanje:
Predstavlja orodje utrjevanja strategije celostne podobe Zavarovalnice Triglav, njene po5lovne
strategije razvoja ln o bveiaa nje javn osti o po5lovanju in doseganju strateikih ciljev.

Varovanje poslovhe skrivnostiin pogtopkiv zvezi z ravnanjem z nadzorovanimi informacijami
Zavarovalnica Triglav z vrsto notranjih aktov ureja podroaje varovanja poslovne skrivnosti in
nadzorovanih informacij. Prav tako ima urejeno tudi oznako oznaievanja poslovnih skrivnosti,
postopke v zve2i z notranjimi informacijami in trgovanje s finaninim; instrumenti
Zavarovalnice Triglav, skladno s Kodeksom upravljanja.

Zavarovalnica Triglav skladno z Zakonom o trgu finaninih instrumentov notranje informacije
takoj, ko je to mogoae razkriva javnosti. Zavarovalnica Triglav lahko na lastno odgovornost
odloii objavo notranje informacije, da za;aiti svoj upravjien interes pod pogoji, ki jih doloia
Zakon o trgu finaninih instrumentov. V tak;nern primeru ima urejena pravila in postopke v
zvezi z upravljanjem z notranjimi informacijami in njihovega pretoka ter skrbi za prepreaevanje
uhajanja notranjih informacij.

Zavarovalnica Triglav vodi seznam oseb, ki so j im lahko dostopne notranje informacije.
Zavarovalnica Triglav osebe jz seznama obvesti, da so uvriaene na seznam, in poskrbi za podpis
izjav, da so seznanjeni s pravil i  ravnanja z notranjimi informacijami in kakine 50 sankcije v
primeru kr5itve obveznosti v zvezi z notranjimi informacijami.
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Osebe zadoliene za komuniciranje

Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav redno komunicirata z javnostmi. Nadzorni svet
po svojih sejah javnost obve;aa prek sporoail za medije, uprava pa skladno s finananim
koledarjem javnost obveiaa o pomembneji ih poslovnih odloaitvah prek sistema SEOnet,
letnega poroii la in drugih orodij.

Za komuniciranje z vlagatel j i  za podrotje po5lovanja,strategUe in nadrtov druzbe,je odgovorna

Uprava Zavarovalnice Triglav, za posamezna podroaja poslovanja pa od nje pooblaiaene osebe.

Objave podatkov o poslovanju

Zavarovalnica Triglav upoiteva standarde, opredeljene v Zakonu o trgu finaninjh instrumentov

{ZTFI} ter Priporoail ih in Pravil ih Ljubljanske borze, d.d.

Zavarovalnica Triglav javno na spletnih straneh objavlja koledar finananih objav in v skladu z
njim javno5t obveita o poslovanju.

1o. VAROVANJE INTERESOV ZAPOSI.ENIH V ZAVAROVALNICI TRIGLAV

V Zavarovalnici Triglav verjamemo, da so kompetentni, zadovoljni in motivirani sodelavci

kfjuani za doseganje poslovnih ciljev druibe. Zaradi tega so vse aktivnosti na podroaju

upravl janja s i love<kimi vir i  usmerjene v dosegahje teh ci l jev. Ob tem se zavedamo, da se
poslovni ci l j i  Zavarovalnice Triglav spreminjajo, kot se spreminjajo tudi gospodarske okoli iaine,

zaradi iesar 5proti  doloaamo in vrednotimo primernost priori tet aktivnosti ravnanja s

aloveikimivir i .

V Zavarovalnlcl Trlglav vsem zaposlenim zagotavl jamo enake mo:nosti ne glede na narodnost,

raso al i  etni ino poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo koie, zdravstveno stanje,

invalidnost, vero al i  prepriaanja, starost, spolno usmerjenost, drui insko stanje, t lanstvo v

sindikatu in premoienjsko stanje, pri aemer upoitevamo dejanske razl ike v poloiaju doloaene
gkuDine zaDoslenih.

V Zavarovalnici Triglav iait imo dostojanstvo in osebnost zaposlenih sprejemamo ustrezne

ukrepe za zaiaito delavcev pred vsakrinim nadlegovanjem oziroma drugim ponavljajoaim se al i

sistematianim graje vrednim alj  oaitno negativnim in ial j ivim ravnanjem ali  vedenjem

usmerjenim proti  delavcem na delovnem mestu al i  v zvezi z delom.

Ker vemo, da je za tazvoi in ohranjanje kompetenc pomembno tudi stalno in usmerjeno
strokovno izobraZevanje, zaposlenim v krovni druzbi in odvisnih druZbah skupine omogotamo

,iti."
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sistemsko funkcionalno in sploino lzobraievanje. V tem okviru imajo zaposleni moinost
sodelovati v razli inih izobraievalnih oblikah, ki obsegajo tako notranja urposabljanja kot tudi
zunanje formalne oblike izobraZevanja in itudija. Namen izobraZevalnih aktivnosti je podpirati
razvoj in prenos kljuenih znanj, ki so po posameznih poslovnih podroii j pomembna za
kompetence zaposlenih, V okviru financiranja izobraievalnih aktivnosti s it ipendijami
itudentom pridobivamo sposobne mlade kadre s podroaij, ki 90 za zavarovalnico poslovno
zanimiva,

Na dolgoroano motiviranost zaposlehih pomembno vpliva tudi ciljno usmerjen gistem vodenja,
ki je na ravni krovhe druibe podprt s sistemskimi letnimi ciljnimi razgovori. V okviru teh
razgovorov zaposleni skupaj s svojimi nadrejenimi doloaijo svoje poslovne in razvojne cilje, kar
omogoia usmerjeno delovanje vsakega zaposlenega, ob tem pa tudiobjektivno oceno delovne
uspeinosti in prispevka vsakega posameznika k razvojnim cil jem celotne skupine.

Pomembno podroaje je tudi ravnanje s kljuinimi in perspektivnimi kadri, ki glede na svoja
delovna mesta, klJih ie zasedajo oziroma jih bodo zasedali, ie posebej kljuano lahko vplivajo na
poslovanje druibe. Za te skupine zaposlenih se razvijajo posebne ciljne oblike izobrazevanja ter
ustrezni sistemiza podporo razvoju njihovih karier.

Zaposleni se sistematiino vkljuaujejo v proces odloianja v obliki neposredne in posredne
participacije. Nepo5redno participacijo spodbujamo na ravni delovnih mest kjer se zaposleni ali
delovne skupine vkljueujejo v urejanje pogojev, organizacije, dinamike in intenzitete lastnega
dela kot tudi v razlianih kolektivnih oblikah vkljutitve zaposlenih v odloeanje (oddelini in
sektorskisestanki, kolegiji podroaij ih podobno). Po5redna participacija poteka preko izvoljenih
predstavnlkov zaposlenih v Predstavnistvih sveta delavcev na Obmoinih enotah in na Centrali
ter preko Sveta delavcev kot centralnega organa delavskega soupravljanja. Po5redna
participacija poteka tudi preko predstavnikov zaposlenih v Nadzornem svetu, ki se kot izvoljeni
delavski predstavn iki vklju aujejo v odloeanje o vpra;anjih, ki zadevajo njihove interese.

V kolektivno pogajanje se zaposleni po iistemu tristranskega usklajevanja med Upravo in
njenimi strokovnimi sluibami, reprezentativnimi sindikati in Svetom delavcev vkUuiujejo v
regulacijo plae in nekaterih drugih sploinih pogojev dela.
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Dokument Politika upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d. zaine veljati z dnem, ko jo sprejmeta
uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav. Delnidarje in zainteresirano javnost 5e glede
sprejetja in vsebine seznani z javno objavo v sklopu sistema SEOnet in istoiasno objavo na
spletnih straneh Zavarovalnice Triglav.

Dokumentje objavljen na spletnih straneh v slovenskem jeziku.

BorutJa
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