Združite
zavarovanja
v Triglav komplet
in prihranite

do 50 %

Triglav komplet je bonitetni program, ki na enostaven in pregleden
način nagrajuje zvestobo zavarovancev Zavarovalnice Triglav. Vanj
lahko vključite premoženjska, življenjska, zdravstvena in dodatna
pokojninska zavarovanja, ki jih imate sklenjena vi in vaši družinski člani.
Katere ugodnosti prinaša
Triglav komplet?
· do 25 % pri obnovi zavarovanj in
· do 50 % pri sklenitvi novih zavarovanj
• več zavarovanj prinaša več skupnega popusta;
• vsak član s svojimi zavarovanji povečuje skupno
višino popusta;
• popusta boste deležni vsi člani;
• vključite lahko že sklenjena zavarovanja - s
popustom jih bomo nagradili, ko jih
boste obnovili;
• vključite lahko nova zavarovanja in nagradili
jih bomo z dvojnim popustom;
• vključite svoja zavarovanja in zavarovanja
družinskih članov ter ožjih sorodnikov, ki
živijo z vami na istem naslovu;
• komplet sta že dve zavarovanji, od tega vsaj
eno premoženjsko.

Želite več informacij?
Vse dodatne informacije
dobite pri naših zavarovalnih
zastopnikih, na poslovnih mestih
Zavarovalnice Triglav in na
www.triglav.si, vprašanja pa nam
lahko posredujete na e-naslov
info-premozenje@triglav.si.

Odkar imamo
Triglav komplet,
za zavarovanja
plačujemo
bistveno manj.
Sebastijan, 37 let

Kako do Triglav kompleta?
Ne odlašajte in oblikujte svoj Triglav komplet že
danes. Prej ga boste ustvarili, prej boste deležni
ugodnosti, ki jih prinaša. Oblikovanje Triglav
kompleta je zelo enostavno. Oblikujete ga lahko:
• pri zavarovalnih zastopnikih,
• na prodajnih mestih Zavarovalnice Triglav in
• po telefonu, na 080 555 555.
Prejeli boste unikatno identifikacijsko številko
vašega Triglav kompleta. Od takrat boste
deležni vseh ugodnosti, ki jih prinaša – do 25
% popusta pri obnovi zavarovanj in do 50 %
popusta pri sklenitvi novih zavarovanj.

Katera zavarovanja spadajo
v Triglav komplet in koliko
popusta prinašajo?
Zavarovanja, ki so vključena v Triglav komplet,
k skupnemu popustu prispevajo naslednje
odstotke popusta:

Zavarovanje
paketno zavarovanje doma/vikenda
avtomobilsko zavarovanje
požarno zavarovanje
zavarovanje stanovanjskih premičnin
turistično zavarovanje
zavarovanje malih hišnih živali
ostala premoženjska zavarovanja (vlomsko zav., zav. stekla …)
življenjsko zavarovanje za primer smrti in
življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost
obročna zavarovanja z varčevanjem: življenjsko, naložbeno
in rentno zavarovanje
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Zavarovalnice Triglav in Skupne pokojninske družbe
prostovoljno pokojninsko zavarovanje
paket Celovite zdravstvene obravnave Triglav, Zdravstvene zavarovalnice
zavarovanje specialističnega ambulantnega zdravljenja/
zavarovanje operacij Triglav, Zdravstvene zavarovalnice
dopolnilno zdravstveno in ostala zdravstvena
zavarovanja TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice

Primer:
Člani Triglav kompleta imajo pri Zavarovalnici
Triglav sklenjena naslednja zavarovanja:
Zavarovanje

Odstotek
popusta

paketno zavarovanje doma

3

dopolnilno zdravstveno zavarovanje

1

turistično zavarovanje

1

avtomobilsko zavarovanje - 1. avto

2

avtomobilsko zavarovanje - 2. avto

2

življenjsko zavarovanje za primer smrti
Skupni popust

2
11

Odstotek
popusta
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

Sklenjena
zavarovanja
vsem
članom
zaradi
združitve
v
Triglav
komplet
prinašajo skupni popust v višini 11 %.
Če bi npr. danes obnovili avtomobilsko
zavarovanje, bi na premijo tega zavarovanja
prejeli 11 % Triglav komplet popusta.

Triglav komplet je za vas popolnoma
brezplačen, prinaša pa prihranke
vam in vašim družinskim članom. Ne
odlašajte in še danes oblikujte svoj
Triglav komplet!

Območna enota Celje
Mariborska cesta 1, 3000 Celje
T 03 422 61 00 n.c.
Območna enota Koper
Pristaniška ulica 8, 6000 Koper
T 05 665 41 00 n.c.
Območna enota Kranj
Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj
T 04 206 90 00 n.c.
Območna enota Krško
Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško
T 07 481 82 00 n.c.
Območna enota Ljubljana
Verovškova ulica 60 b, 1000 Ljubljana
T 01 580 60 00 n.c.
Območna enota Maribor
Ulica Kneza Koclja 14, 2000 Maribor
T 02 228 45 00 n.c.
Območna enota Murska Sobota
Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota
T 02 515 11 00 n.c.
Območna enota Nova Gorica
Kidričeva ulica 21, 5000 Nova Gorica
T 05 338 20 00 n.c.
Območna enota Novo mesto
Novi trg 8, 8000 Novo mesto
T 07 391 92 00 n.c.
Območna enota Postojna
Novi trg 5, 6230 Postojna
T 05 728 22 00 n.c.
Območna enota Slovenj Gradec
Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec
T 02 882 56 11 n.c.
Območna enota Trbovlje
Trg Franca Fakina 6, 1420 Trbovlje
T 03 565 27 00 n.c.
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