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Ljubljana, 3. januar 2020 – Danes, 3. 1. 2020, sta se z vpisom v sodni register
tudi uradno združili zavarovalnici Adriatic Slovenica in GENERALI
zavarovalnica. Združena zavarovalnica, ki ima sedež v Ljubljani, zdaj na trgu
posluje pod imenom GENERALI zavarovalnica. Kot vseživljenjski partner in
največja mednarodna zavarovalnica na slovenskem trgu bo svojim
zavarovancem nudila razširjeno in še dostopnejšo prodajno mrežo po celi
Sloveniji. Z razvojem novih digitalnih poti ter predvsem s celovito in
kakovostno ponudbo premoženjskih, življenjskih, pokojninskih in
zdravstvenih zavarovanj ter asistenčnih storitev se bo še bolj približala
potrebam svojih strank. Za zavarovance obeh zavarovalnic vsa sklenjena
zavarovanja ostajajo nespremenjena in v veljavi do poteka zavarovanja.
Uprava združene zavarovalnice bo v začetku 2-članska, vodila jo bo
predsednica uprave Vanja Hrovat.

Med vodilnimi zavarovalnicami na slovenskem trgu
Združeno GENERALI zavarovalnico od 3. 1. 2020 začasno vodi 2-članska uprava, na čelu s
predsednico uprave Vanjo Hrovat in članom uprave Mitjo Ferijem. Po pridobitvi dovoljenja
Agencije za zavarovalni nadzor (AZN), se bosta upravi pridružila še dva člana.
»Z uradnim dnevom združitve na trgu nastopamo pod eno blagovno znamko kot ena
gospodarska družba - GENERALI zavarovalnica - in z enotnim nastopom do strank.
GENERALI zavarovalnica postaja eden izmed največjih igralcev na slovenskem
zavarovalniškem trgu in vzpostavlja trdne temelje za nadaljnjo krepitev tržnega položaja. Kot
največja mednarodna zavarovalnica v Sloveniji združujemo več kot 660.000 zavarovancev z
več kot 1.000.000 sklenjenimi zavarovalnimi policami. V letu 2018 sta GENERALI
zavarovalnica in Adriatic Slovenica skupaj dosegli 407,2 mio EUR bruto zbrane premije. S
finančno močnim in mednarodno priznanim lastnikom Generali CEE Holding bomo svojo
prisotnost v Sloveniji še krepili – preko celovite ponudbe zavarovanj, asistenčnih storitev,
močne prodajne mreže ter kakovostnega reševanja škodnih zahtevkov. Naša strategija temelji
na vseživljenjskem partnerstvu s strankami in na zasledovanju najvišjega zadovoljstva strank
med slovenskimi zavarovalnicami, tako kot smo to v Generaliju dosegali že doslej«, poudarja
predsednica uprave Vanja Hrovat.

Vseživljenjski partner svojim strankam
Glavno poslanstvo GENERALI zavarovalnice je posameznikom stati ob strani kot
vseživljenjski partner. Po zadovoljstvu strank GENERALI zavarovalnica že vrsto let zaseda
najvišja mesta med zavarovalnicami v Sloveniji*. Ta cilj bodo zasledovali tudi v prihodnje, in
sicer s celovito in kakovostno ponudbo premoženjskih, življenjskih, pokojninskih in
zdravstvenih zavarovanj ter asistenčnih storitev. Pomemben segment so tudi podjetja, za
katera so oblikovali celovito in fleksibilno ponudbo glede na potrebe posamezne panoge.
* Viri: Gfk 2014-2018 in Zavarovalniški monitor 2019.

Generali Investments
Prek hčerinske družbe Generali Investments (prej KD Skladi), najstarejše in največkrat
nagrajene družbe za upravljanje, bo strankam na voljo tudi kakovostno upravljanje
premoženja in finančno svetovanje.

Široko dostopna prodajna mreža po Sloveniji
GENERALI zavrovalnica kot svojo prednost šteje tudi močno prodajno mrežo z več kot 300
prodajnimi mesti in več kot 650 zavarovalnimi zastopniki po celotni Sloveniji. Zavarovalnico
dodatno odlikujeta hitro in strokovno reševanje škod ter kakovostna asistenca za avto, dom,
zdravje in zavarovanje v tujini.

Združitev ne vpliva na zavarovalne police
Vsa sklenjena zavarovanja ostanejo nespremenjena, kar pomeni, da ostajajo pogodbeno
dogovorjene pravice in obveznosti enake kot prej. Prenos zavarovanj na združeno Generali
zavarovalnico je s pridobitvijo dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor že urejen in
zavarovancem zaradi tega ni treba podpisati nove pogodbe ali podati kakšnega drugega
soglasja. Zavarovance bodo o združitvi pisno obvestili. Prejeli bodo tudi predstavitveno
brošuro združene GENERALI zavarovalnice. Za vse informacije lahko pokličejo tudi
brezplačno telefonsko številko 080 70 77.

Podpora in vpetost v okolje
GENERALI zavarovalnica je zavezana k ustvarjanju zdrave, povezane in trajnostne družbe.
Kot uspešno podjetje želijo vračati okolju, v katerem delujejo. Svojo podporo dobrodelnosti,
športu, umetnosti, izobraževanju in preventivi so še okrepili. Prek mreže The Human Safety
Net nudijo pomoč družinam z otoki do 6 leta starosti v partnerstvu z Zvezo prijateljev mladine
Moste – Polje. Preko lastne Generali Galerije (prej AS Galerija) podpirajo umetnost in
umetnike, na športnem področju podpirajo Olimpijski komite Slovenije in so uradna
zavarovalnica olimpijskih reprezentanc – Team Slovenia, Smučarsko zvezo Slovenije,
Košarkarsko zvezo Slovenije, Rokometno zvezo Slovenije in Jadralno zvezo Slovenije.
Več informacij: www.generali.si

Kratki biografiji
Vanja Hrovat, predsednica uprave
Vanja Hrovat je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo poslovno kariero v
zavarovalništvu je začela leta 1989 na področju premoženjskih in nezgodnih zavarovanj. Na GENERALI
zavarovalnici se je zaposlila leta 1997, najprej kot svetovalka za premoženjska zavarovanja, kasneje kot
vodja škod in pozavarovanja. Letu 2006 je prevzela tudi vodenje oddelka zavarovalne tehnike
neživljenjskih zavarovanj. Od oktobra 2008 naprej je bila kot članica uprave zadolžena za področje
zavarovalne tehnike neživljenjskih zavarovanj, področje škod in področje pozavarovanja. Maja 2014 je
postala predsednica uprave.
Mitja Feri, član uprave
Mitja Feri je diplomiral iz aktuarskih in statističnih ved v Trstu. Leta 1998 se je zaposlil na sedežu Skupine
Generali v Italiji kot aktuar. Od leta 2006 do 2009 je delal za zavarovalnico La Caja Argentina (Skupina
Generali) v oddelku avtomobilskih zavarovanj in kot svetovalec za latinsko-ameriške zavarovalnice
Skupine Generali. Od leta 2009 je na sedežu Skupine Generali sodeloval pri razvoju notranjega modela
solventnosti Skupine. Od leta 2013 je bil zaposlen kot svetovalec uprave GENERALI zavarovalnice.
Avgusta 2015 je postal direktor sektorja za upravljanje s tveganji. Junija 2016 je bil imenovan za člana
uprave.

SKUPINA GENERALI
Skupina Generali je v Sloveniji prisotna od leta 1997. V skladu s svojo strategijo Generali 2021 in
vizijo razvoja v Sloveniji in v celotni regiji Avstrije, Srednje in Vzhodne Evrope ter Rusije je
Generali v 2018, po podpisu pogodbe o nakupu Adriatic Slovenice in KD Skladov (danes Generali
Investments), občutno okrepil svoj položaj na trgu.
Generali je eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja.
Ustanovljen je bil leta 1831, prisoten je v 50 državah sveta, s skupnim prihodkom od premij, ki je
v letu 2018 presegel 66 milijard evrov. S skoraj 71.000 zaposlenimi po vsem svetu in 61 milijoni
strank ima Skupina vodilni položaj v Evropi in vse bolj pomembno pozicijo na trgih Azije in
Latinske Amerike. Generalijeva ambicija je postati vseživljenjski partner svojim strankam, ki
ponuja inovativne in prilagojene rešitve zahvaljujoč edinstveni distribucijski mreži. V 13 državah
regije Avstrije, Srednje in Vzhodne Evrope ter Rusije Skupina deluje preko svoje regionalne
pisarne v Pragi. Generali zavarovalnica v Sloveniji deluje že več kot 22 let in je vodilna
mednarodna zavarovalnica na slovenskem trgu.

