Opredelitev dejavnikov trajnosti po produktih
zavarovalnice Vita
Zavarovalnica Vita pri razvoju novih in spremembah obstoječih zavarovalnih produktov presoja neposredni
ali posredni vpliv dejavnikov trajnosti zavarovalnih produktov na okolje (E), družbo (S) ali zadeve v zvezi z
zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic ipd. (G).
S spodaj navedenimi dejavniki trajnosti se presoja vpliv na:
• zavarovalna kritja,
• premijske cenike, popuste ali doplačila,
• storitve, ki se ponujajo poleg produkta ali dopolnjujejo zavarovalni produkt (asistenčne storitve ipd.),
• segmentacijo oz. predstavitev produkta,
• sklepalni proces, proces uveljavljanja sprememb po zavarovalni pogodbi, proces uveljavljanja zavarovalnih primerov,
• distribucijsko pot,
• morebitne druge vplive produkta na cilje, interese in značilnosti stranke.

ESG kategorija

Vplivi na okolje

Družbeni vpliv:
krepitev socialne
vključenosti

Dejavnik trajnosti

Produkt*

Zmanjšanje rabe energije in energentov in zmanjšanje negativnih
vplivov na okolje ter zmanjševanje emisij toplogrednih plinov glede na
zavarovalno storitev ali distribucijsko pot (npr. sklepanje zavarovanja,
prijava škode, izvedba identifikacije ali drugih povezanih storitev na
daljavo, elektronsko vročanje, brezpapirno poslovanje, digitalizirane
storitve kot npr. posvet na daljavo ipd.)

Nezgoda
Junior
Tujina
Specialist
Odgovorna
Senior
Varčevanje +
Varčevanje + Senior
Privatno
KŽZK
KŽZL
KNZ

Boljša kakovost življenja neprivilegiranih skupin z zagotavljanjem dodatne
zaščite, ustreznih kritij, predstavitev zavarovanja, pogojev za sprejem v
zavarovanje ali druge podpore (npr. oblikovanje kritij ali paketov, ki so
vsebinsko, premijsko ali kako drugače prilagojeni ter s tem lažje dostopni
starejšim, otrokom in mladostnikom, nosečnicam oziroma drugim ranljivim
skupinam)

Nezgoda
Nezgoda Junior
Specialist
Senior
Varčevanje + Senior

Dostop do pogrebnih storitev v primeru smrti (npr. z zagotavljanjem asistence
za ureditev pogreba zavarovanca ali z izplačilom dodatnih (namenskih ali
nenamenskih) finančnih sredstev za plačilo pogrebnih storitev ipd.)

Senior
KNZ

Hitrejša vrnitev zavarovanca oziroma upravičenca v družbeno okolje in
boljša kakovost življenja po nastopu kritičnih dogodkov, kot so invalidnost,
delovna nezmožnost, hujša bolezen ipd. (npr. zagotavljanje izplačila finančnih
sredstev za zagotavljanje hitrejše ali dodatne zdravstvene oskrbe, prilagoditve
življenjskega prostora, oskrba na domu ipd.)

Nezgoda
Junior
Tujina
Specialist
Odgovorna
KNZ
KZIBP
Tujina MC

ESG kategorija

Dejavnik trajnosti

Produkt*

Spodbujanje preventivnega delovanja za zaščito lastnega zdravja (spodbude
za zdrav življenjski slog (telesna aktivnost, zdrava prehrana), zmanjšanje
prekomerne telesne teže, opustitev kajenja ipd., ki se odražajo v izračunu
premije zavarovanja, diferenciaciji cenikov, upravičenosti do preventivnih
zdravniških pregledov ipd.)

Odgovorna

Ozaveščanje o škodljivih vplivih delovanja alkohola, mamil, zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi in/ali neuporabe z zakonom ali drugimi predpisi določenih
zaščitnih oziroma varnostnih ukrepov (npr. določanje omejitve ali izključitve
obveznosti zavarovalnice v primeru nespoštovanja oziroma spodbujanje
ravnanja v skladu z osnovnimi in družbeno dogovorjenimi standardi za
preventivno delovanje na delovnem mestu ali v prometu ipd.)

Nezgoda
Junior
Tujina
Specialist
Odgovorna
KNZ
KZIBP
Tujina MC

Hitrejša dostopnost do medicinske diagnostike in/ali zdravstvene zaščite
doma ali v tujini (npr. dostop do asistenčnih storitev organiziranja in
naročanja na zdravstvene storitve in s tem povezano posredovanje informacij,
možnost posveta z zdravnikom na daljavo ali z avtomatiziranimi sredstvi za
komuniciranje na daljavo, dostop do hitrejše zdravstvene oskrbe oziroma
medicinske diagnostike oziroma drugega zdravniškega mnenja in zdravljenja v
tujini, povračil stroškov zdravil ipd.)

Nezgoda
Junior
Tujina
Specialist
KNZ
KZIBP
Tujina MC

Zaščita prevzetih finančnih obveznosti v primeru smrti oziroma ob nastopu
drugih kritičnih dogodkov (npr. poplačilo kreditnih obveznosti iz naslova
zavarovanja kreditojemalca ali kritje izpada dohodka v primeru nastanka
delovne nezmožnosti, invalidnosti, hujše bolezni ipd.)

Nezgoda
Odgovorna
Senior
KŽZK
KŽZL
KNZ
KZIBP

Prilagoditev produkta v primeru začasne plačilne nesposobnosti ali oprostitev
plačila zaradi nastopa kritičnih dogodkov (npr. pogodbeno vnaprej predvidena
možnost mirovanja plačevanja premije in/ali oprostitve plačila premije za
določeno kritje po zavarovalni pogodbi v primeru nastopa kritičnih dogodkov
ipd.)

Varčevanje +

Upoštevanje ugodnosti plačevanja premije na temelju družinskih povezav (npr.
spodbujanje zavarovanja družinskih članov z upoštevanjem dejavnika družinskih
povezav ob oblikovanju premijskih cenikov in/ali relevantnih popustov ipd.)

Nezgoda
Junior
Tujina
Varčevanje +

Spodbujanje finančne pismenosti in učinkov davčne optimizacije (npr.
oblikovanje produktov, ki omogočajo izbiro naložbene možnosti, ki ustreza
finančnemu znanju in zmožnosti prevzemanja tveganja, kar spodbuja k
poznavanju tveganosti finančnih instrumentov in pomena varčevanja ter z
opredeljevanjem priporočene dobe trajanja spodbuja k davčni optimizaciji ipd.)

Varčevanje +
Varčevanje + Senior
Privatno

Družbeni vpliv:
spodbujanje stabilne
in dolgožive družbe

Vpliv na dolgoživo družbo in aktivno starost (npr. omogočanje varčevanja za
dodatek k pokojnini za kakovostnejšo starost ipd.)

Varčevanje +
Varčevanje + Senior
Privatno

Zadeve v zvezi
z zaposlenimi,
spoštovanjem
človekovih pravic ipd.

Spodbuda delodajalcem za zagotavljanje ugodnosti za zaposlene, kot so skrb za
varnost in preventivo zaposlenih z namenom zmanjševanja smrtnosti, poškodb
pri delu in negativnih vplivov na zdravje zaposlenih (npr. možnost kolektivnega
zavarovanja zaposlenih, s katerimi delodajalec omogoča ugodnosti za
zaposlene in njihove družinske člane, pri katerih se značilnosti kolektivnega
zavarovanja izražajo v ugodnejši premiji glede na individualno zavarovanje ipd.)

KNZ

Družbeni vpliv:
zdravstvena zaščita in
življenjski slog

Družbeni vpliv:
finančna zaščita

* Produkt
Nezgoda: NLB Vita Nezgoda
Nezgoda Junior: NLB Vita Nezgoda Junior
Tujina: NLB Vita Tujina
Specialist: NLB Vita Specialist
Odgovorna: NLB Vita Odgovorna
Senior: NLB Vita Senior
Varčevanje +: NLB Vita Varčevanje +
Varčevanje + Senior: NLB Vita Varčevanje + Senior
Privatno: NLB Vita Privatno
KŽZK: Kolektivno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev
KŽZL: Kolektivno življenjsko zavarovanje limitojemalcev
KNZ: Kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev / vodilnih delavcev
KZIBP: Kolektivno zavarovanje imetnikov bančnih paketov
Tujina MC: Kolektivno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini za imetnike NLB zlate Mastercard plačilne kartice
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