Skupina Prva in Prva osebna zavarovalnica z izjemnimi poslovnimi
rezultati ter novimi vodstvi
LJUBLJANA, 16. maj 2019 - Nadzorni svet Skupine Prva je na današnji seji Boštjanu Škufci
Zaveršku podelil mandat predsednika uprave Skupine Prva. Boštjan Škufca Zaveršek ob tem še
naprej ostaja v upravnem odboru Prve osebne zavarovalnice, katere vodenje uprave s
septembrom prevzema Janez Kranjc. Upravi Prve osebne zavarovalnice se bo pridružila še Nataša
Hajdinjak, direktorica marketinga in trženja zavarovanj na Prvi osebni zavarovalnici.
Boštjan Škufca Zaveršek bo funkcijo predsednika uprave Skupine Prva nastopil 1. junija 2019, na tem
mestu pa bo prevzel delo ustanoviteljice in dosedanje predsednice Skupine Prva Alenke Žnidaršič
Kranjc. Alenka Žnidaršič Kranjc bo svoje delo nadaljevala v strateško nadzorni vlogi.
Skupina Prva ima za seboj uspešno leto. Rast so beležili praktično na vseh področjih svojega delovanja.
Premija pokojninskih zavarovanj je glede na preteklo leto zrasla za 11 odstotkov, čista premija
življenjskih zavarovanj pa za 14 odstotkov. S tem so presegli milijardo evrov sredstev, ki jih ima
Skupina Prva v upravljanju ter dodatno okrepili finančno in kapitalsko trdnost.
»Spremembe v vodstvu družb so pričakovane in smo se nanje tudi skrbno pripravili. Načrtovani prenos
vodenja pomeni kontinuiteto dela in nadaljevanje začrtanega poslovnega razvoja in rasti. Ekipa, ki
prevzema vodenje Skupine Prva in Prve osebne zavarovalnice družbo zelo dobro pozna, saj že leta
skupaj soustvarjamo zgodbo o uspehu. Znanje in izkušnje, poslovni rezultati in pogum za drugačnost
nam bodo vodilo, da bomo postali ena izmed vodilnih finančnih institucij v Srednji in Vzhodni Evropi,«
je ob imenovanju dejal Boštjan Škufca Zaveršek.
Izjemno poslovno leto ima za seboj tudi Prva osebna zavarovalnica, saj so beležili rast v vseh ključnih
kategorijah poslovanja. Na področju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so v
preteklem letu zabeležili rast v višini 11 odstotkov, pri riziko življenjskih zavarovanju pa rast premije
v višini 7 odstotkov. »Ob tem da nam neodvisni strokovnjaki priznavajo, da smo odlični upravljalci
premoženja, namreč tako razumemo nagrado »Naj upravljalec zajamčenih pokojninskih skladov v 5
letnem obdobju«, nadaljujemo z vlaganji v razvoj naših storitev. V preteklem letu smo pričeli s
produkti osebnih zdravstvenih zavarovanj, kjer že beležimo več kot pričakovano rast. Trenutno je
Prva osebna zavarovalnica edina v Sloveniji, ki omogoča specialistične zdravstvene preglede tudi brez
napotnice pri zasebnih zdravnikih. Tako bosta razvoj ter še večja zavezanost našim strankam naše
vodilo tudi v bodoče,« poudarja Janez Kranjc.
Novi vodstvi Skupine Prva in Prve osebne zavarovalnice bosta nadaljevali z uresničevanjem strategije
širitve poslovanja ter razvojem novih produktov. S tem bodo utrdili svoj položaj med največjimi
upravljavci življenjskih in pokojninskih zavarovanj tako v Sloveniji, kot v regiji.
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O Skupini Prva (Prva Group)
Prva Group je zavarovalniški holding sestavljen iz petih hčerinskih družb, ki delujejo na področju Jugovzhodne Evrope. Znotraj
holdinga delujejo ena življenjska zavarovalnica, tri pokojninske družbe in ena družba, ki je namenjena trženju zavarovalnih
produktov. Dejavnost družbe Prva Group obsega holdinško dejavnost na področju zavarovalništva in pokojninskih družb. Več o
Skupini Prva na http://www.prvagroup.eu/.
O Prvi osebni zavarovalnici
Prva osebna zavarovalnica je članica zavarovalniškega holdinga Skupina Prva (Prva Group) in je ena od petih hčerinskih družb
v lasti Prve Group. Prva osebna zavarovalnica je vodilni specializirani ponudnik produktov s področja osebnih zavarovanj in
namenskih oblik varčevanja. Več o Prvi osebni zavarovalnici na https://www.prva.si/.

