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Poskrbite za svoje najdražje

Življenjsko
zavarovanje
za primer smrti
Življenje

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Kakšen je namen Življenjskega zavarovanja za primer smrti?
Življenjsko zavarovanje za primer smrti zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote v primeru smrti
zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja. S sklenitvijo zavarovanja poskrbite, da se ob bolečini zaradi izgube svojcem ne bo treba soočati še s finančnimi izzivi, kot so poplačilo kredita, stroški povezani s
šolanjem otrok, plačevanje tekočih obveznosti, nadomestilo izpada dohodka in podobno. Zavarovanje ne
vsebuje varčevalne komponente, zato je cenovno zelo ugodno. Priključite mu lahko tudi različna dodatna
zavarovanja in s tem še povečate finančno varnost sebi in bližnjim.
Življenjsko zavarovanje za primer smrti
Plačevanje premije
Zavarovalno kritje

Smrt

Zavarovalec

Fizična ali pravna oseba

Kdo se lahko zavaruje

Osebe v starosti 14 do 65 let

Zavarovalna doba

Vzajemno zavarovanje

Enkratno

10 EUR mesečno

50 EUR

od 1 do 40 let pri konstantni zavarovalni vsoti,
vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe
od 10 do 40 let pri padajoči zavarovalni vsoti,
vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe
Zavarovanje dveh oseb na eni polici
Minimalna premija na polico*

Premija

Obročno

x

Frekvenca plačevanja: mesečna ali letna
Ugoden življenjski slog omogoča nižjo premijo
Konstantna ali padajoča

Zavarovalna vsota

Minimalna konstantna zavarovalna vsota

1.000 EUR

1.000 EUR

Minimalna padajoča zavarovalna vsota

20.000 EUR

20.000 EUR

Upravičenec za primer smrti

Določi se ob sklenitvi zavarovanja; kasneje so mogoče spremembe

Možne oblike izplačila zavarovalne vsote

V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno

Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja

Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsote

Povečanje zavarovalne vsote

x

x

Možnost oprostitve plačila premije za obdobje 12 mesecev
Dodatno nezgodno zavarovanje

Možnost priključitve dodatnih zavarovanj

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi

x

Dodatno zavarovanje za hude bolezni

x

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini

x

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

x

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

x

* V primeru izbire zavarovalne vsote v višini 20.000 EUR ali več, je minimalna premija lahko tudi nižja.

Katere prednosti in koristi vam prinaša Življenjsko zavarovanje za primer smrti?
Varnost družine: poskrbite za finančno varnost najdražjih, tudi če se vam zgodi najhujše
Povečana osebna varnost: povečajte si osebno varnost s priključitvijo dodatnih zavarovanj
Prilagodljivost: zavarovanje si lahko oblikujete glede na vaše potrebe z izbiro višine in vrste zavarovalne
vsote, s priključitvijo dodatnih zavarovanj, prilagajanjem zavarovalne vsote tekom trajanja zavarovanja
trenutni življenjski situaciji
Popust: ob sklenitvi se vam na premijo obračuna popust
Oprostitev plačila premije: v primeru nastanka hude bolezni ste za 12 mesecev oproščeni plačevanja premije

Pred sklenitvijo
zavarovanja si pozorno
preberite zavarovalne
pogoje, ki vsebujejo
obvezujoče in
popolne informacije
o zavarovalnem
produktu.

Ugodna davčna obravnava: davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % se ne obračuna pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno
razmerje ni krajše od 10 let; izplačilo v primeru smrti zavarovane osebe ni obdavčeno; pri obračunu davčnih obveznosti se upošteva vsakokrat
veljavna davčna zakonodaja

Združite zavarovanja v Triglav komplet
in prihranite do 50 %
Pridobite svojo nagrado za zvestobo. Več zavarovanj vam prinese več
popusta, komplet pa lahko sestavite že z 2 zavarovanjema (če je vsaj
eno premoženjsko).
Preverite, koliko popusta na premoženjska zavarovanja vam lahko prinesejo zavarovanja, ki jih imate sklenjena vi in/ali vaši
družinski člani. Zavarovanja, ki so vključena v Triglav komplet, k skupnemu popustu prispevajo naslednje odstotke popusta.
Zavarovanje

Višina popusta v %

paketno zavarovanje doma / vikenda

3

avtomobilsko zavarovanje

2

požarno zavarovanje

2

zavarovanje stanovanjskih premičnin

1

zavarovanje potovanj v tujino

1

zavarovanje malih hišnih živali

1

ostala premoženjska zavarovanja (vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla ...)

1

življenjsko, obročno naložbeno in rentno zavarovanje

1

življenjsko zavarovanje za primer smrti in delovno nezmožnost

2

prostovoljno pokojninsko in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

1

prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje Triglav pokojninske družbe

1

zavarovanje specialističnega ambulantnega zdravljenja / zavarovanje
operacij (Triglav, Zdravstvena zavarovalnica)

1*

paket celovite zdravstvene obravnave (Triglav, Zdravstvena zavarovalnica)

2*

dopolnilno prostovoljno zdravstveno in ostala zdravstvena zavarovanja
(Triglav, Zdravstvena zavarovalnica)

1

* V primeru družinske sklenitve se upošteva dvojni popust.

PRIMER

Zavarovanje

Višina popusta v %

paketno zavarovanje doma

3

avtomobilsko zavarovanje za avto 1

2

avtomobilsko zavarovanje za avto 2

2

življenjsko zavarovanje za primer smrti

2

dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje 1

1

dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje 2

1

SKUPNI POPUST

11

Skupaj zavarovanja prinašajo 11 % popust. Ob sklenitvi novega letnega zavarovanja potovanj v tujino in zavarovanja za avtomobil, ki je v lasti sina, vendar je bil doslej zavarovan pri drugi
zavarovalnici, je izračun sledeč:

Zavarovanje

Višina popusta

Popust zaradi vključitve novega zavarovanja

letno družinsko zavarovanje potovanj v tujino

1%

28%

avtomobilsko zavarovanje za avto 3

2%

28%

izračun višine popusta za novi vključeni zavarovanji
11 % + 1 % + 2 % = 14 % x 2 **
**Dvojni popust, ker gre za sklenitev novega družinskega zavarovanja potovanj v tujino in novega tretjega avtomobilskega zavarovanja.

4

1. Prihranite čas.
2. Upravljajte svoja zavarovanja 		
enostavno, hitro in učinkovito.
3. Ohranite jasen pregled nad 		
zavarovanji.

Začnite zdaj. Registrirajte se na:
www.triglav.si/storitve/itriglav
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Vaša
poslovalnica
je odprta dan
in noč

Digitalna poslovalnica i.triglav
Zavarovalnice Triglav je dostopna
kjerkoli in kadarkoli.

