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PREMISLITE.
Ali ste prepričani,
da ne potrebujete zavarovalnega posrednika?

Naša glavna prednost je
predanost rezultatom.

STROKOVNA
EKIPA
•

Odlično poznavanje zavarovalnega trga in
zadovoljstvo strank dokazujejo naše reference.

•

Naše odgovorno in sistematično delo zagotavlja
strankam strokoven svetovalni servis.

•

Strankam lahko nudimo prenos operativnih
znanj in izobraževanje glede sodobnih pristopov
k upravljanju tveganj.

Že od leta 1991

Preko 400

12

Preko 15 mio €

8

Več kot 100 let

mladi po srci, vendar polni
izkušenj

najboljših sodelavcev

zanesljivih in izkušenih
zavarovalnih posrednikov

100 %

predani delu

zadovoljnih
strank/podjetij

zbranih letnih premij

delovnih izkušenj

100 %

neodvisni in samostojni

KAKO POTEKA
NAŠE DELO?
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Uvodno srečanje
•

Z vami opravimo razgovor glede vaših potreb
oziroma pričakovanj na področju zavarovanja.

•

Opravimo splošno predstavitev tveganj, ki se jih
običajno prenaša na zavarovalnico.

•

Zaprosimo za pridobitev obstoječe zavarovalne
dokumentacije in podatkov.

•

V kolikor je mogoče in smiselno, opravimo splošen
ogled lokacij oziroma predmetov zavarovanja.

Analiza obstoječega stanja
•

Podrobno pregledamo in komentiramo prejeto
zavarovalno dokumentacijo.

•

Podamo splošno oceno o ustreznosti obstoječega
zavarovalnega programa.

•

Pripravimo predloge oziroma priporočila za
izboljšanje, kar vključuje tudi primerna načelna
zavarovalna kritja.

Priprava celovitega povpraševanja
s pregledno in razumljivo
zavarovalno dokumentacijo.
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Analiza ponudb
•

Pregledamo prejete ponudbe in pripravimo
primerjavo zavarovalnih premij in kritja med
ponudniki/zavarovalnicami.

•

V čim krajšem času vam posredujemo celotno
analizo povpraševanja, skupaj s prejetimi
ponudbami, na podlagi katere lahko sprejmete
poslovno odločitev.

Sklenitev zavarovalne pogodbe
•

Na podlagi vaše poslovne odločitve glede obsega
zavarovalnega programa pripravimo predlog
pogodbe.

•

Izvedemo morebitna dodatna pogajanja.

•

Pred podpisom zavarovalne dokumentacije
preverimo njeno skladnost s ponudbeno
dokumentacijo in sprejeto poslovno odločitvijo.

POMOČ MED TRAJANJEM
ZAVAROVALNE POGODBE
•

Ves čas trajanja pogodbe vam nudimo pomoč pri
vseh vprašanjih in težavah, vezanih na izvrševanje
zavarovalne pogodbe.

www.krikaksum.si
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„z vami smo ob
		vsakem koraku”

INFORMACIJSKA
PODPORA
Našim strankam zagotavljamo pregledno in učinkovito
informacijsko podporo z uporabnikom prijaznim vmesnikom,
kot podpornim sistemom za administracijo celotnega področja
zavarovanja.
•

Dostop do celotne zavarovalne dokumentacije (pogodba,
zavarovalne police, zavarovalni pogoji idr.).

•

Izpolnjevanje vseh potrebnih podatkov za pripravo
zavarovalnega programa in obračuna zavarovalne premije.

•

Prijava in uveljavljanje škod ter njihovo spremljanje po različnih
kazalcih.

•

Sporočanje sprememb med zavarovalnim letom (prijave in
odjave) in možnost kronološkega spremljanja.

•

Pregled nad podatki in dokumenti voznega parka.
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MEDNARODNO POSLOVANJE
UNiBA
Naše članstvo v mednarodnem partnerstvu
zavarovalnih posrednikov UniBA pomeni, da vam lahko
sledimo in pomagamo kjerkoli.
Partnerstvo obsega skoraj 60 zavarovalnih posrednikov
iz celega sveta, ki skupaj pokrivajo več kot 120 držav
oziroma zavarovalnih trgov. V tem okviru lahko našim
strankam urejamo zavarovanja praktično po celem
svetu in lahko z vseh teh trgov prejmemo informacijo
o določeni specifični ureditvi posameznih zavarovalnih
področij. Kot polnopraven partner v mednarodnem
partnerstvu zavarovalnih posrednikov UniBA imamo
dostop tudi do več pozavarovalnih trgov (Lloyds/
London, Moskva, Dubaj, Panama, Kuala Lumpur).

„NAŠE PARTNERSTVO.
VAŠA PREDNOST.”
Krik Aksum | Zavarovalno posredniška družba d.o.o.

„Za naše stranke
			meje niso ovira”
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Preizkušen sistem uveljavljanja
zavarovanj in v praksi
potrjeni rezultati.

Svetovanje na področju uveljavljanja
zavarovanj.
Kontrola in hitro
prilagajanje spremembam.

Učinkovito in
enostavno
poslovanje z
dokumenti.

Predlogi odpravljanja
vzrokov nastanka
škodnih dogodkov.
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SISTEM UVELJAVLJANJA
ZAVAROVANJ

Svetovanje pri
uveljavljanju
zavarovalnih zahtevkov.

Priprava morebitnega ugovora na
odklonitev izplačila zavarovalnine
oziroma odškodnine.

Sistemska ureditev področja
z naprednim informacijskim orodjem.

Preventivne in
alternativne
rešitve.

Minimalni čas od
škode do izplačila
zavarovalnine.

Razbremenitev
zaposlenih.
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Z orodjem SimpRisk boste dobili enostavno kontrolo nad
procesi upravljanja tveganj. V kolikor želite vzpostaviti popoln
proces obvladovanja tveganja, uporabite SimpRisk. Prepričani
smo, da boste z rezultatom več kot zadovoljni.

2

1

3

Konec

SIMPRISK
SimpRisk vam omogoča, da ste v prednosti.
Analiza in vrednotenje tveganj v treh enostavnih korakih.
Risk matrices printout, 8.8.2014

Basic risks matrix
5

1

Very high

4

1

Probability

Likely

5

4

2
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MATRIKA
TVEGANJ
Risk matrices printout, 8.8.2014
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1

Probable

Very high

2
Unlikely

1
Very low

1

2

3
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Insignificant

Minor

Moderate

Major

Catastrophic

brand reputation

customer intimacy

disease

disease

fire

fire

fraud

fraud

investor relations

liquidity

pricing

pricing

productivity

regulatory compliance

valuations
Medium
pricing
Low
productivity

Consequence
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PREDNOSTI
UPORABE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V skladu s Standardom o obvladovanju tveganj

(Inštitut upravljanja s tveganji, VB); dostopni so vzorci (internih) pravilnikov in
navodil)

Enostavno upravljanje s tveganji korak za
korakom

(vnos, ocena, urejanje in pregled tveganja)

Osnovna tveganja / ocena ostalega tveganja

(prepoznavanje, ocena)

Upravljanje z glavnimi vrstami tveganj
in njihovimi podvrstami
Upravljanje z metodami nadzora tveganja

Večuporabniški način / dostopne pravice

Številne enote / oddelki podjetij

Upravljanje s posledicami in pogostostjo
tveganja
Poročanje na klik

(matrika tveganja, register tveganja)

Tabela tveganja

(glede na vrsto, enoto/oddelek, velikost, naloge)
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KONTAKTI
KRIK AKSUM
NASLOV

Brnčičeva ulica 31,
1231 Ljubljana - Črnuče
Slovenija

TELEFON

01/ 56-51-410

FAX

01/ 56-58-724

E-POŠTA

info@krikaksum.si

040/ 218-965
WEB

www.krikaksum.si

Zavarovalni posredniki
Miroslav Zorec, direktor

miro.zorec@krikaksum.si

Leon Žiberna

leon.ziberna@krikaksum.si

Miha Abrahamsberg

miha.abrahamsberg@krikaksum.si

Andraž Zorec

andraz.zorec@krikaksum.si

Gregor Komar

gregor.komar@krikaksum.si

Tomaž Praznik

tomaz.praznik@krikaksum.si

Vesna Zupančič

vesna.zupancic@krikaksum.si

Tamara Žižek

tamara.zizek@krikaksum.si

Pomožni zavarovalni posredniki
Suzana Drab

suzana.drab@krikaksum.si

Jaka Bregar

jaka.bregar@krikaksum.si

Jaka Sever

jaka.sever@krikaksum.si

dovoljenje Azn za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja št. 30220-1460/01-22 z dne 21.12.2001. na podlagi
12. in 13. člena zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (zePeP) so vsi podatki, obvestila in informacije iz
545., 553., 579. ter ostalih členov zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), ki se nanašajo na obveznosti s strani zavarovalnega
posrednika oziroma zavarovalno posredniške družbe dostopni na spletnem naslovu www.krik.si oziroma preko spletnega na
spletnem naslovu www.simpbroker.si.
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KRIK AKSUM
Zavarovalno posredniška družba d.o.o.
Člani mednarodnega združenja UNiBA ter Združenja zavarovalnih posrednikov
Slovenije
Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
posredovanja št. 30220-1640/01-22.
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BELEŽKA

