
Zavarovalna skupina premoženjskih zavarovanj POM-2

Zavarovalnica:

Na dan:

Pomožni obrazec za izračun prevladujočega deleža (5. odstavek 110. člena ZZavar)

v EUR

1

2

3

Prevladujoč delež se za prvo, drugo in tretje četrtletje tekočega leta ugotavlja na podlagi podatkov preteklega obračunskega leta. V primeru, ko je delež obračunane 

kosmate premije v poslovnem letu za zavarovanje nevarnosti kredita, nevihte, toče ali pozebe v skupni obračunani kosmati premiji za zavarovanja iz zavarovalne skupine 

premoženjskih zavarovanj večji od 50%, se v izračunu letnih vsot terjatev na izplačilo odškodnin upošteva sedemletno obdobje.

Pomožni obrazec za izračun povprečnih kosmatih odhodkov za škode (5. odstavek 110. člena ZZavar)

v EUR

t t - 1 t - 2 t - 3 t - 4 t - 5 t - 6 t - 7 Skupaj

a b c d e f g h i

Kumulativni koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin * 4 1,0000

Kumulativni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin* 5 1,0000

Obračunani kosmati zneski škod** 6

Revalorizirane vrednosti obračunanih kosmatih zneskov škod ([4]*[6]) 7

Kosmate škodne rezervacije na koncu upoštevanega obdobja** 8

Revalorizirane kosmate škodne rezer. na koncu upošt. obdobja ([5]*[8]) 9

Uveljavljene regresne terjatve** 10

Revalorizirane uveljavljene regresne terjatve ([4]*[10]) 11

Obračunani kosmati zneski škod 12

Revalorizirane vrednosti obračunanih kosmatih zneskov škod ([4]*[12]) 13

Kosmate škodne rezervacije na koncu upoštevanega obdobja 14

Revalorizirane kosmate škodne rezer. na koncu upošt. obdobja ([5]*[14]) 15

Uveljavljene regresne terjatve 16

Revalorizirane uveljavljene regresne terjatve ([4]*[16]) 17

* Podatki se na upoštevano obdobje preračunajo na podlagi uradnih statističnih podatkov.

** V zavarovalnih vrstah 11, 12 in 13 so zneski povečani za 50%.

Datum: Podpis odgovorne osebe:

Obračunana kosmata premija v skupini premoženjskih zavarovanj v poslovnem letu

Zdravstvena zavarovanja, za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena ZZavar 

Upoštevano obdobje: zadnja/ih __  leta/-

Skupina premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena ZZavar 

Obračunana kosmata premija v poslovnem letu za zavarovanje nevarnosti kredita, nevihte, toče ali pozebe

Delež [2]/[1]


