
Zavarovalnica:

Pregled uveljavljenih terjatev:
Uveljavljene regresne terjatve in popravki vrednosti  regresnih terjatev St-32

zav. / pozav.
Obdobje:
Poslovno leto: 

Pla ilo regresnih 
zavezancev Odpisi terjatev

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)
2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)
3 Nezgodno zavarovanje
4 Zdravstveno zavarovanje
5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 
6 Zavarovanje tirnih vozil 
7 Letalsko zavarovanje 
8 Zavarovanje plovil 
9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre
11 Drugo škodno zavarovanje
12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil
13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov
14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil
15 Splošno zavarovanje odgovornosti
16 Kreditno zavarovanje
17 Kavcijsko zavarovanje
18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomo i
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)
25 Tontine (to ka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (to ka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
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Zneski v EUR
Regresne terjatve Popravki vrednosti regresnih terjatev

Zmanjšanje v poslovnem letu
Stanje na za etku

leta
Pove anje v 

poslovnem letu
Stanje na koncu leta 

(1 + 2 - 3 - 4)
Stanje na koncu leta 

(6 + 7 - 8)

Popravljena
vrednost regresnih 

terjatev (5 - 9)

Zap. št. 
vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja Zmanjšanje v 

poslovnem letu
Stanje na za etku
poslovnega leta

Pove anje v 
poslovnem letu


