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Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke je dolgoročno zavarovanje in varčevanje v korist 
otroka. Odrasle osebe se zavarujejo za primer smrti in varčujejo v skladih iz ponudbe Zavarovalnice 
Triglav, d. d. Po 26. letu starosti lahko otrok prevzame vlogo zavarovane osebe na polici. Trajanja za-
varovanja vam ni treba opredeliti vnaprej. Privarčevana sredstva lahko zavarovalnica izplača otroku 
kot mesečno rento, enkratno izplačilo ali kot kombinacijo obojega.

Kakšen je namen Naložbenega življenjskega zavarovanja 
Fleks za otroke?

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke

Obročno plačevanje
premije

Zavarovalno kritje
Osnovno zavarovanje: smrt odrasle osebe

Dodatno nezgodno zavarovanje otroka

Varčevanje
Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od 
števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.

Zavarovalec in upravičenec Otrok v starosti 0 do 18 let ob sklenitvi zavarovanja

Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let

Zavarovalna doba Ni vnaprej določena

Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici

Premija

Minimalna premija 25 EUR mesečno

Minimalna premija na sklad 8 EUR

Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna

Možnost začetnega in dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja Najmanj 50 EUR

Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti

Naložbene strategije Samostojna izbira skladov, Finančni cilji, Aktivni naložbeni paketi

Izplačila

V primeru smrti: zajamčena zavarovalna vsota oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu 
se prenese v Konzervativno naložbeno politiko, zavarovalec je oproščen plačevanja nadaljnjih 
premij, prekinejo se vsa zavarovanja na polici. Sredstva se izplačajo na zahtevo zavarovalca, v skladu 
z zavarovalnimi pogoji.

Ob izstopu iz zavarovanja po 10-ih letih: vrednost premoženja na naložbenem računu

Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno

Dodatne možnosti v okviru 
osnovnega zavarovanja

Menjava zavarovane osebe: otrok (zavarovalec) lahko z dopolnjenim 26. letom starosti prevzame 
vlogo zavarovane osebe.

Povečanje zavarovalne vsote: v primeru potrebe po večji finančni varnosti skladno s splošnimi 
pogoji (rojstvo otroka, najem kredita za nakup nepremičnine, ...)

Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva, če vrednost rednih enot premoženja, ki se v skladu 
s splošnimi pogoji lahko izplačajo v obliki predujma, presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki 
znaša 150 EUR*

Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane 
za najmanj dve leti

Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po treh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih 
pogojev, če so premije plačane za najmanj tri leta 

Možnost priključitve dodatnih 
zavarovanj

Dodatno nezgodno zavarovanje

Po menjavi zavarovane
osebe

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi

Dodatno zavarovanje za hude bolezni

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

* Enote premoženja, pridobljene na podlagi vplačanih premij za prvih 30 mesecev, predstavljajo začetne enote premoženja. Enote premoženja, pridobljene z vsemi 
nadaljnjimi vplačili, vključno z začetnim ali dodatnim vplačilom, pa predstavljajo redne enote.
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Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke

Katere prednosti in koristi vam prinaša 
Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za 
otroke?

Ena polica za vse življenje: Dobe trajanja zavarovanja vam ni treba 
določiti vnaprej, zato lahko zavarovalna polica traja vse življenje za-
varovalca (otroka).

Velika fleksibilnost:
• Zavarovalec (otrok) lahko s soglasjem zavarovane osebe kadar 

koli, dokler traja zavarovanje, dostopa do sredstev na naložbenem 
računu, po dopolnjenem 26. letu starosti pa o sredstvih odloča 
samostojno. 

• Zavarovalec (otrok) bo lahko po dopolnjenem 26. letu prevzel 
vlogo zavarovane osebe na polici brez prekinitve zavarovanja. K 
zavarovanju bo takrat lahko priključil tudi dodatna zavarovanja. 

Donosnost: Ker gre za dolgoročno varčevanje v skladih, je pričakovana 
donosnost vaše naložbe lahko višja. V tem primeru pridobite večjo fi-
nančno korist.

Nagrada za zvestobo: Zavarovalnica nagradi dolgoletno zavarovanje, 
saj po 10-ih letih trajanja zavarovanja na vašo polico vsako leto pripiše 
dodatna sredstva.

Brez davka: Pri plačilih premije zavarovalnica ne obračuna davka od 
prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %. Obračuna ga le v primeru 
odkupa zavarovanja, preden preteče 10 let trajanja zavarovanja. Poleg 
tega dohodek iz življenjskega zavarovanja ni obdavčen z dohodnino, če 
je zavarovalno razmerje daljše od 10 let, če sta zavarovalec in upravi-
čenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti 
police pred iztekom 10-ih let trajanja zavarovanja in v primeru smrti 
zavarovane osebe. Pri prenosu sredstev na drug sklad znotraj ponudbe 
Zavarovalnice Triglav se davek od dohodka ne obračuna. Pri obračunu 
davčnih obveznostih se upošteva vsakokrat veljavna zakonodaja. 
 
Vedno veste, koliko imate: Spletna poslovalnica i.triglav vam vsak tre-
nutek omogoča pregled stanja vaših sredstev, poleg tega vas zavaroval-
nica o tem vsako leto tudi pisno obvesti. Vabljeni na http://i.triglav.si.

Vpogled v gibanje VEP: Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav  
www.triglav.si/uporabno/vrednosti-enot-premozenja vam je omogo-
čen vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov 
v ponudbi Zavarovalnice Triglav ter grafični prikaz preteklega gibanja 
VEP teh skladov.

Katere so dodatne možnosti zavarovanja? 

Dostop do sredstev: Zavarovalec (otrok) lahko s soglasjem zavarovane 
osebe dostopa do sredstev na naložbenem računu kadar koli, dokler 
traja zavarovanje. Zavarovalec (otrok), ki je že dopolnil 26 let, se lahko 
samostojno odloča o izplačilih z naložbenega računa.

Sprememba zavarovane osebe: Zavarovalec (otrok) lahko sam pre-
vzame vlogo zavarovane osebe na polici, ko dopolni 26 let. Zaradi nižje 
starosti otroka v primerjavi s starostjo prej zavarovane osebe bo zava-
rovanje zanj ugodnejše, zavaroval se bo lahko z dodatnimi zavarovanji 
in samostojno upravljal zavarovanje. S spremembo zavarovane osebe 
Dodatno nezgodno zavarovanje otroka preneha.

Aktivno upravljanje premoženja: V času trajanja zavarovanja lahko 
aktivno sodelujete pri upravljanju lastnih sredstev in s tem vplivate na 
svoj naložbeni portfelj. Sredstva na naložbenem računu namreč lahko 
prenašate med različnimi skladi iz ponudbe Zavarovalnice Triglav. Z iz-
biro naložbene strategije Finančni cilji ali Aktivni naložbeni paketi pa 
lahko upravljanje prepustite strokovnjakom. Tudi naložbene strategije 
lahko v času trajanja zavarovanja spreminjate.

Dodatno investiranje: Kadar koli v času trajanja zavarovanja lahko vlo-
žite dodatna prosta sredstva. S tem dokupite redne enote premoženja 
izbranih skladov, zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti pa se 
zaradi tega ne spremeni.

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke 
lahko sklenete tudi v bankah

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke Zavarovalnice 
Triglav lahko sklenete tudi v bankah, ki so navedene na spletni 
strani www.triglav.si.

Opozorilo: Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke 
ni bančna storitev ali produkt, temveč banka nastopa kot zava-
rovalni posrednik. Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za 
otroke ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. Banka ne jamči 
donosov in izplačil po zavarovalnih policah, obstaja pa tudi mo-
žnost izgube glavnice. Vse dodatne informacije o zavarovanju 
dobite tudi v splošnih pogojih, ki so na voljo v poslovalnicah 
bank.

Dokument s ključnimi informacijami

Bistvene informacije o Naložbenem življenjskem zavarovanju 
Fleks za otroke so navedene v Dokumentu s ključnimi informa-
cijami, ki ga prejmete pred sklenitvijo zavarovanja. Na voljo vam 
je tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav www.triglav.si.

Dokument je standardiziran in je pripravljen na osnovi veljavne 
zakonodaje z namenom, da se lahko seznanite z bistvenimi ele-
menti Naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks za otroke 
ter ga lažje primerjate z ostalimi produkti.

https://www.triglav.si/uporabno/vrednosti-enot-premozenja
http://i.triglav.si
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Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke

ZZV lahko v času trajanja zavarovanja tudi povišate. Pri tem se poviša 
tudi vaša premija. ZZV se lahko poviša z zdravniškim pregledom ali 
brez njega. Brez zdravniškega pregleda je ZZV mogoče povišati le pod 
določenimi pogoji, in sicer največ na dvakratnik obstoječe ZZV. Konec 
koledarskega leta, ko zavarovana oseba ali ena od zavarovanih oseb 
dopolni 75 let preneha veljati jamstvo za izplačilo zavarovalne vsote 
oziroma je ta enaka vrednosti na naložbenem računu.

Mlajše zavarovane osebe lahko izbirajo med višjimi zavarovalnimi vso-
tami, zavarovanje zanje pa je ugodnejše, zato priporočamo menjavo 
zavarovane osebe takoj, ko bo otrok dopolnil 26 let. Več o tem naj-
dete v poglavju "Prednosti menjave zavarovane osebe".

2.1.1. Kaj se zgodi v primeru smrti zavarovane osebe

Zavarovalnica Triglav jamči, da bo v primeru smrti prvotne zavarovane 
osebe (oz. ene od zavarovanih oseb pri vzajemnem zavarovanju) v času 
trajanja zavarovanja na naložbenem računu vzpostavila takšno stanje, 
da bo vrednost premoženja najmanj enaka: 
• zajamčeni zavarovalni vsoti oziroma 
• vrednosti premoženja na naložbenem računu, če ta presega 

zajamčeno zavarovalno vsoto.

S smrtjo zavarovane osebe preneha veljavnost Dodatnega zavarova-
nja, v primeru vzajemnega zavarovanja pa tudi življenjsko zavarovanje 
preživele zavarovane osebe. Poleg tega preneha tudi obveznost plače-
vanja premij. 

Istočasno zavarovalnica prenese sredstva z naložbenega računa v 
Konzervativno naložbeno politiko. 

2.1.2. Kako se izplačajo sredstva v primeru smrti

Po smrti zavarovane osebe se sredstva na naložbenem računu vežejo 
na gibanje vrednosti enote premoženja skladov Konzervativne nalož-
bene politike, dokler se zavarovalec ne odloči za njihovo izplačilo.

Zavarovalec (otrok), ki še ni dopolnil 26 let, lahko zahteva (sam oz. prek 
zakonitega zastopnika):
• izplačevanje mesečne rente vključno do meseca, ko dopolni 26. leto 

starosti, in/ali
• izplačilo vseh sredstev na računu v primerih: rojstva otroka, sklenitve 

zakonske zveze oz. izkaza o nastanku zunajzakonske skupnosti, 
nakupa nepremičnine, najema dolgoročnega kredita za nakup 
nepremičnine in šolanja zavarovalca.

Zavarovalec (otrok), ki je že dopolnil 26 let, se lahko samostojno odloča 
o načinu izplačila sredstev oz. njihovega preostanka. Sredstva lahko 
dvigne v obliki mesečne rente, v enkratnem znesku ali pa ta dva na-
čina izplačil kombinira – tudi če se mu na primer sredstva že izplačujejo 
v obliki mesečne rente, lahko naknadno zahteva izplačilo preostanka 
sredstev v enkratnem znesku.

V primeru izplačila celotne vrednosti premoženja na naložbenem ra-
čunu oz. v primeru izplačila zajamčene zavarovalne vsote zavarovanje 
preneha.

1.  Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za 
otroke 

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke je kombinacija 
dolgoročnega varčevanja in življenjskega zavarovanja ter Dodatnega 
nezgodnega zavarovanja otrok. Gre za prvo polico, ki je v celoti name-
njena zgolj otroku. Od vsega začetka je namreč zavarovalec in s tem 
tudi lastnik zavarovanja otrok.

S sklenitvijo zavarovanja vašim najmlajšim zagotovite potrebno fi-
nančno varnost v času odraščanja in dobro popotnico za obdobje, ko 
bodo odrasli. 

Glavna prednost zavarovanja Fleks za otroke je njegova fleksibilnost, 
tako ob sklenitvi kot v času trajanja zavarovanja. Do 26. leta starosti 
vašega otroka boste lahko skupaj z njim aktivno upravljali zavarova-
nje ter se odločali, ali in na kakšen način naj se izplačajo sredstva z 
naložbenega računa. Po tej starosti pa ima vaš otrok pravico, da sam 
postane edina zavarovana oseba na polici in tudi samostojno odloča, 
kako mu bo zavarovanje najbolje koristilo.

2.  Fleks za otroke – fleksibilno življenjsko in 
nezgodno zavarovanje 

Zavarovanje Fleks za otroke poleg naložbenega dela vključuje:
•  življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno 

vsoto ter 
• Dodatno nezgodno zavarovanje otroka. 

Z zavarovalno vsoto za primer smrti poskrbite za finančno varnost 
otroka v primeru najhujšega. Izplačilo iz zavarovanja, ki sledi, se lahko 
nameni za zagotovitev otrokove socialne varnosti, npr. za nadomestitev 
izpada dohodka, zagotovitev kvalitetnega šolanja ali finančne pomoči 
za nakup nepremičnine, podporo ob rojstvu otroka ali ob poroki itd.

Ena glavnih prednosti Fleksa za otroke je možnost menjave zavarovane 
osebe, ko vaš otrok dopolni 26 let. Do navedene starosti je namreč za-
varovana oseba za primer smrti odrasla oseba, od dopolnitve 26. leta 
starosti pa lahko tudi to vlogo na zavarovalni polici prevzame otrok.

2.1.  Fleks za otroke je življenjsko zavarovanje  
z zajamčeno zavarovalno vsoto

Ob sklenitvi zavarovanja določite višino zajamčene zavarovalne vsote 
(ZZV) zavarovane osebe tako, da ni nižja od 2.000 EUR in ne višja od 
800-kratnika mesečnega obroka dogovorjene zavarovalne premije. 
Točne omejitve višine ZZV so odvisne od starosti zavarovane osebe 
ob sklenitvi zavarovanja, ki je lahko med 18 do 65 let, od števila za-
varovanih oseb (pri zavarovanju Fleks za otroke se namreč lahko od-
ločite za zavarovanje ene osebe ali vzajemno zavarovanje dveh) ter od 
izbrane višine mesečnega obroka.
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Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke

2.2. Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Osnovnemu zavarovanju je vedno priključeno Dodatno nezgodno za-
varovanje otroka. Otrok je tako tudi zavarovana oseba Dodatnega ne-
zgodnega zavarovanja otrok. Namen Dodatnega nezgodnega zavaro-
vanja otroka je ublažiti finančne posledice, ki jih otroci oziroma starši 
utrpijo zaradi posledic nezgode.

Zavarovanje namreč krije naslednje nevarnosti:
•  trajno invalidnost zaradi nezgode z naraščajočo zavarovalno vsoto 

pri več kot 50-odstotni trajni invalidnosti,
•  prehodno nesposobnost za opravljanje rednih nalog z dnevnim 

nadomestilom,
•  nočitev v bolnišnici zaradi nezgode z nadomestilom za bolnišnični dan,

•  nočitev v bolnišnici v tujini zaradi nezgode z dodatkom za 
bolnišnični dan v tujini,

• izgubo življenja zaradi nezgode z izbrano zavarovalno vsoto za 
otroke, stare od 15 do 28 let.

Višina zavarovalnega kritja in zavarovalna premija Dodatnega nezgo-
dnega zavarovanja otroka sta odvisni od trenutne starosti otroka in iz-
brane kombinacije zavarovalnega kritja (prikazano v spodnjih tabelah). 

Konec tistega leta, v katerem otrok dopolni 14 let, se njegovi staro-
sti prilagodita višina kritja in zavarovalna premija. Pri spremembi 
se ohrani kombinacija zavarovanja (A oz. B oz. C), ki ste jo izbrali ob 
sklenitvi. Nezgodno zavarovanje v vsakem primeru preneha konec ti-
stega koledarskega leta, ko otrok dopolni 28. leto starosti, oziroma z 
zamenjavo zavarovane osebe (zavarovalec postane zavarovana oseba 
osnovnega življenjskega zavarovanja).

fo
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: i
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k

Tabela zavarovalnih vsot in premij Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok

Možne kombinacije Izguba življenja 
zaradi nezgode

Trajna  
invalidnost

Izplačilo pri 
100-odstotni 
invalidnosti 
s progresijo 

Dnevno 
nadomestilo 

Nadomestilo za 
bolnišnični dan*

Dodatek za 
bolnišnični dan  
v tujini**

Mesečna 
premija

Starost zavarovanca od 0 do 14 let 

Kombinacija A 10.000 30.000 2 40 40 1,93

Kombinacija B 20.000 60.000 3 50 50 3,06

Kombinacija C 30.000 90.000 4 60 60 4,19

Starost zavarovanca od 15 do 28 let

Kombinacija A 5.000 10.000 30.000 3 20 20 3,19

Kombinacija B 7.500 20.000 60.000 5 30 30 5,53

Kombinacija C 10.000 30.000 90.000 8 40 40 8,53

Zneski so v EUR.
*   V primeru bolnišničnega dne se izplačata dnevno nadomestilo in nadomestilo za bolnišnični dan. 
** V primeru bolnišničnega dne v tujini se izplačajo dnevno nadomestilo, nadomestilo za bolnišnični dan in dodatek za bolnišnični dan v tujini. 
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Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke

2.2.1. Kaj izplača nezgodno zavarovanje otroka

Naraščajoča zavarovalna vsota pri več kot 50-odstotni trajni  
invalidnosti
Izplačila s 5-odstotno progresijo: V primeru trajne invalidnosti zaradi 
nezgode se izplača zavarovalna vsota v skladu s stopnjo invalidnosti po 
tabeli invalidnosti, ki je sestavni del zavarovalnih pogojev. Za vsak od-
stotek nad 50-odstotno invalidnostjo se izplača 5 % zavarovalne vsote 
za trajno invalidnost. To pomeni, da bi ob 80-odstotni trajni invalidnosti 
izplačilo doseglo 200 % zavarovalne vsote (50 % + 5 x 30 % = 200 %). 
Maksimalno izplačilo za primer invalidnosti pa znaša 300 odstotkov do-
govorjene zavarovalne vsote za invalidnost.

Dnevno nadomestilo ob nesposobnosti za opravljanje rednih nalog
Dnevna nadomestila se izplačajo za dneve, ko zavarovani otrok zaradi po-
sledic nezgode ni sposoben za opravljanje svojih rednih delovnih nalog.

Za predšolske in šolajoče se otroke so to dnevi, ko ne morejo v var-
stvo, šolo oz. na predavanja. Dnevna nadomestila pa se izplačajo tudi 
za dneve, ko je otrok oz. mladostnik v vrtcu/šoli sicer prisoten, a ima 
imobilizirane ude (mavec, opornica), za dneve zdravljenja poškodbe, 
oskrbljene s šivi, in za dneve, ko je bil nesposoben za šolsko delo. 
Začasna oprostitev od pouka telesne vzgoje (kot vzgojnega ali peda-
goškega predmeta) ne velja za nesposobnost za šolsko delo. Dnevno 
nadomestilo se v vsakem primeru izplača za največ 200 dni prehodne 
nesposobnosti za delo.
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Prikaz izplačil ob različnih stopnjah invalidnosti in ob izbrani  
zavarovalni vsoti za trajno invalidnost v višini 20.000 EUR

60.000 EUR

40.000 EUR

10.000 EUR

30.000 EUR

50.000 EUR

20.000 EUR
(zavarovalna vsota, 
od katere se računa 

odstotek invalidnosti)

Izplačilo pri 80-odstotni  
invalidnosti

Odstotek priznane invalidnosti 
(brez upoštevanja morebitnih prejšnjih 

invalidnosti)

Izplačilo pri 100-odstotni  
invalidnosti

0 EUR
50 % 80 % 100 %

Nadomestilo za nočitev v bolnišnici
Ob prenočevanju otroka v bolnišnici zaradi zdravljenja posledic ne-
zgode je otrok upravičen do izplačila obojega, tako dnevnega nadome-
stila kot dodatnega nadomestila za bolnišnični dan. To nadomestilo se 
lahko izplača za največ 365 dni zdravljenja v bolnišnici v dveh letih od 
dneva nezgode.

Dodatek za nočitev v bolnišnici v tujini
Če se nezgodno zavarovanemu otroku pripeti nezgoda v tujini in je 
tam nujno bolnišnično zdravljenje, se poleg dnevnega nadomestila in 
nadomestila za bolnišnični dan izplača še poseben dodatek za bolni-
šnično zdravljenje v tujini, vendar največ za 365 dni v dveh letih od 
dneva nezgode.

Zavarovalna vsota ob izgubi življenja zaradi nezgode
V primeru izgube življenja zaradi nezgode izplačamo dogovorjeno za-
varovalno vsoto.

Fleks za otroke 
lahko prilagodite 
lastnim potrebam 
in potrebam 
otroka.

Fleks za otroke 
se odziva 
na otrokove 
življenjske 
situacije.

Fleks za otroke 
lahko traja vse 
življenje otroka.

Fleks za otroke 
združuje 
zavarovanje in 
varčevanje.

Z Dodatnim 
nezgodnim 
zavarovanjem 
otroka še 
povečate njegovo 
varnost.

Fleks za otroke 
nagrajuje 
zvestobo.
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3. Fleks za otroke – investicija 

Odločitev za Fleks za otroke je odločitev za dolgoročno investicijo. V 
času trajanja zavarovanja boste imeli različne možnosti investiranja, 
in sicer v obliki rednih obročnih plačil ter začetnega in dodatnih en-
kratnih vplačil.

V obdobjih vaših večjih prilivov lahko namenite investiranju več sred-
stev. V obdobjih manjših prilivov lahko z dodatnim investiranjem po-
čakate na ugodnejše finančne razmere. Investiranje torej prilagodite 
individualnim finančnim potrebam in zmožnostim, ki so v različnih 
življenjskih obdobjih različne.

Fleks za otroke vključuje tudi možnost izbire med naložbenimi strate-
gijami Samostojno izbiro skladov, Finančni cilji in Aktivni naložbeni 
paketi. Za najbolj ustrezno naložbeno strategijo se odločite ob skleni-
tvi zavarovanja, v času trajanja zavarovanja pa jo lahko tudi spreme-
nite.

Ob sklenitvi zavarovanja se je pri obstoječih oblikah zavarovanj treba 
odločiti za zavarovalno dobo, kar pa ne velja za sklenitev Fleksa za 
otroke. Njegova ključna prednost je namreč prav njegova odprta za-
varovalna doba.

Fleks za otroke ponuja raznolike možnosti tudi na strani izplačil. 

3.1. Obročna vplačila

Ob sklenitvi zavarovanja sami izberete višino premije in dinamiko nje-
nega plačevanja: mesečno, četrtletno, polletno ali letno. Višino pre-
mije in dinamiko njenega plačevanja lahko kasneje tudi spreminjate. 
Minimalna mesečna premija znaša 25 EUR.

3.2. Enkratna vplačila 

Zavarovanje Fleks za otroke vam poleg obročnega plačevanja premije 
omogoča tudi vplačilo začetnega enkratnega vplačila ob sklenitvi zava-
rovanja ter dodatna enkratna vplačila ves čas trajanja zavarovanja. Mi-
nimalni znesek enkratnega vplačila znaša 50 EUR. S tem Fleks za otroke 
res postane investicija in ne samo varčevanje.

3.3. Odprta zavarovalna doba 

Izbira zavarovalne dobe ob sklenitvi zavarovanja je običajno ena težjih 
odločitev, ki pa vam je ob sklenitvi Fleksa za otroke prihranjena. Fleks 
za otroke je namreč zavarovanje z odprto zavarovalno dobo. Tako 
lahko Fleks za otroke postane zavarovanje za vse življenje.

Določitev časa za izstop iz zavarovanja je tesno povezana z otrokovimi 
prihodnjimi cilji. Predčasen izstop iz zavarovanja zato lahko pomeni ne-
doseganje ciljev, ki ste jih želeli doseči s sklenitvijo Fleksa za otroke.

Ker pomembne prednosti Fleksa za otroke, kot je na primer ugodna 
davčna obravnava, izhajajo prav iz njegove dolgoročnosti, vam svetujemo 
zavarovanje za obdobje najmanj desetih let. Poleg tega se v primeru izpla-
čila sredstev na naložbenem računu po desetih letih trajanja zavarovanja 
izplača vrednost premoženja na naložbenem računu brez upoštevanja 
odkupnih faktorjev. Obračunajo se le izstopni stroški ter morebitna izsto-
pna provizija upravljavca sklada.

3.4. Različne naložbene strategije

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke vam omogoča izbiro 
med naložbenimi strategijami, ki jih lahko v času trajanja zavarovanja 
tudi spreminjate. Med seboj se razlikujejo zlasti po tem, kako aktivno 
je zavarovalec vključen v upravljanje investicije.

Izbirate lahko med naslednjimi naložbenimi strategijami:
• Samostojna izbira skladov,
• Finančni cilji,
• Aktivni naložbeni paketi. 

3.4.1. Samostojna izbira skladov

Samostojna izbira skladov pomeni, da ob sklenitvi zavarovanja sami 
izberete sklade in določite razdelitev premije med njimi. Na eno polico 
lahko priključite največ pet skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice 
Triglav in tako z razpršeno naložbo zmanjšate naložbeno tveganje. Iz-
birate lahko med skladi iz redne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d., ki 
so objavljeni na www.triglav.si/uporabno/vrednosti-enot-premozenja. 
Skladi se zaradi različne strukture naložb in naložbene politike razlikujejo 
po stopnji tveganosti in donosnosti. Minimalna mesečna premija za po-
samezen sklad znaša 8 EUR.

Prednosti Samostojne izbire skladov so predvsem naslednje:
• samostojna izbira skladov iz veljavne ponudbe, kar je primerno 

predvsem za zavarovalce, ki želijo aktivno vplivati na svoj naložbeni 
portfelj v okviru Fleksa za otroke,

• možnost prenosa sredstev med skladi iz veljavne ponudbe po lastni 
presoji, 

• možnost spremembe razdelitve premije med skladi iz veljavne 
ponudbe.

V Zavarovalnici Triglav ponudbo skladov, med katerimi lahko izbirate, 
nenehno dopolnjujemo. Zato vam predlagamo, da se pred dokončno 
odločitvijo pri svojem svetovalcu pozanimate glede aktualne ponudbe.

 

https://www.triglav.si/uporabno/vrednosti-enot-premozenja
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3.4.2. Finančni cilji 

Naložbeno strategijo Finančni cilji je Zavarovalnica Triglav razvila v so-
delovanju s Triglav Skladi. V okviru navedene strategije ponujamo siste-
matično prilagajanje naložbenega portfelja življenjskemu ciklu z usmer-
janjem naložbene politike od agresivne h konzervativni.

Gre za strategijo aktivnega upravljanja sredstev, ki zavarovalcem 
omogoča sistematično prilagajanje portfelja v času trajanja varčeva-
nja. Namenjena je tistim zavarovalcem, ki želijo skrb za naložbeni por-
tfelj v okviru zavarovanja prepustiti finančnim strokovnjakom in tako 
optimizirati svoje premoženje za čas, ko bo otrok dopolnil 26 let. Na-
ložbena strategija Finančni cilji se namreč v vsakem primeru zaključi 
1. 12. tistega leta, ko otrok dopolni 26 let.

V primeru izbire naložbene strategije Finančni cilji bo Zavaroval-
nica Triglav enkrat letno spremenila strukturo skladov znotraj posa-
mezne naložbene politike. Poleg tega bo, glede na preostalo dobo 
do 26. leta starosti otroka, prilagajala tudi naložbeno tveganje. 

Finančni cilji vam prihranijo težave odločanja o politiki nalaganja vaših 
sredstev. Strategija temelji na sodobni portfeljski teoriji (MPT – Mo-
dern Portfolio Theory), ki jo pri svojem delu uporabljajo upravljavci 
premoženja, njenemu avtorju Markowitzu pa je prinesla Nobelovo 
nagrado.

3.4.2.1. Potencialni donos in tveganje 

Z naložbeno strategijo Finančni cilji se bodo vaša sredstva plemenitila 
v skladih, ki zavarovalcem dajajo prednost možnosti velike razpršitve 
naložbe in s tem zmanjšanja naložbenega tveganja.

Hkrati so skladi aktivno upravljani, kar pomeni, da za upravljanje naložb 
aktivno skrbijo izkušeni strokovnjaki. Skladi so na podlagi lestvice tvega-
nja njihove naložbene politike razporejeni v štiri profile naložbenega tve-
ganja. Razmerje med tveganjem in pričakovanimi donosi skladov grafično 
prikazuje piramida potencialnega donosa in naložbenega tveganja. fo
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Piramida potencialnega donosa in naložbenega tveganja:

Usmerjeni 
delniški skladi

Specializirani 
skladi

Mešani skladi

Garantirani in obvezniški skladi

Gotovina in skladi denarnega trga

Globalni  
delniški skladi
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Triglav Jugovzhodna Evropa
Triglav Tehnologija

Triglav Severna Amerika
Triglav Evropa
Triglav Azija

Triglav Steber Global
Triglav Svetovni razviti trgi

Triglav Aktivni
Triglav Renta
Triglav Preudarni

Triglav High Yield Bond
Triglav Obvezniški

Triglav Money Market EUR

Triglav Zdravje in farmacija

Triglav Rastoči trgi
Triglav Hitro rastoča podjetja

Triglav Zeleni
Triglav Top Brands
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3.4.2.2. Pet naložbenih politik 

Upravljavec bo na podlagi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih 
vsako leto pripravil pet košaric skladov za pet naložbenih politik. Tako 
se bodo zavarovalčeva sredstva v skladu z njegovo časovno premico 
varčevanja prelivala med temi petimi naložbenimi politikami od naj-
bolj agresivne do najbolj konzervativne, kot jih prikazuje tabela.

Zavarovalnica bo s strokovnim finančnim upravljanjem v okviru na-
ložbene strategije Finančni cilji sistematično prerazporejala vaša sred-
stva v vašem naložbenem portfelju v skladu s spodnjo shemo.

Starost  
otroka

do 14 let – naložbena politika 4                                                                                     
(agresivna)

od 15 do 18 let – naložbena  
politika 3–4  
(zmerno agresivna)

od 19 do 21 let  
– naložbena 
politika 3 
(zmerna)

od 22 do 23 let – 
naložbena politika 
2–3 (zmerno 
konzervativna)

od 24 let – 
naložbena  
politika 1–2 
(konzervativna)

Naložbena strategija Finančni cilji glede na starost zavarovalca -  otroka:

Tabela petih naložbenih politik za leto 2023:

Naložbena politika Nevtralni portfelj* Košarica skladov** Delež sklada

4 Agresivna

100% delniški skladi Triglav Zeleni 
Triglav Svetovni razviti trgi 
Triglav Severna Amerika 
Triglav Tehnologija 
Triglav Hitro rastoc ̌a podjetja 
Triglav Rastoči trgi 

30% 
25% 
15% 
10% 
10% 
10%

3 – 4 Zmerno agresivna

Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški

Triglav Zeleni 
Triglav Svetovni razviti trgi 
Triglav Renta 
Triglav Severna Amerika 
Triglav Rastoči trgi 
Triglav Hitro rastoc ̌a podjetja 

30% 
25% 
15% 
10% 
10% 
10%

3 Zmerna

Največ 60 % delniški, 
do 40 % mešani,  
do 30 % obvezniški 

Triglav Aktivni 
Triglav Zeleni 
Triglav Svetovni razviti trgi 
Triglav Obvezniški 
Triglav High Yield Bond 
Triglav Zdravje in Farmacija 
Triglav Rastoči trgi 

25% 
20% 
15% 
10% 
10% 
10% 
10%

2 – 3 Zmerno konzervativna

Največ 35 % delniški, 
do 50 % mešani,  
do 30 % obvezniški, 
do 10 % denarni

Triglav Preudarni 
Triglav Aktivni 
Triglav Svetovni razviti trgi 
Triglav Zeleni 
Triglav Steber Global 
Triglav Obvezniški 
Triglav High Yield Bond 

30% 
15% 
15% 
10% 
10% 
10% 
10%

1 – 2 Konzervativna

Do 40 % denarni, 
do 40 % obvezniški  
in največ 50 % mešani

Triglav Preudarni 
Triglav Aktivni 
Triglav Obvezniški 
Triglav Money Market EUR 
Triglav Zeleni 
Triglav High Yield Bond

20% 
20% 
20% 
20% 
10% 
10%

*    Nevtralni portfelj predstavlja ciljno strukturo vsake posamezne naložbene politike. Zavarovalnica si pridržuje pravico, da lahko glede na razmere na kapitalskih trgih od teh ciljnih 
omejitev odstopa za do 10 odstotnih točk.

** Košarica skladov se lahko v skladu s splošnimi pogoji spremeni 1. 12. vsako leto. Veljavna košarica skladov je objavljena na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav.
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3.4.3 Aktivni naložbeni paketi 

Aktivni naložbeni paketi je aktivno upravljana naložbena strategija 
primerna za tiste, ki želijo upravljanje naložb prepustiti finančnim 
strokovnjakom. Od naložbene strategije Finančni cilji, ki je prav tako 
aktivno upravljana, se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja 
v isti naložbeni politiki. Pri Finančnih ciljih pa gre za sistematično 
prilagajanje naložbenega portfelja po principu življenjskega cikla z 
usmerjanjem naložbene politike od agresivne h konzervativni. 

Profili posameznikov, ki se odločajo za vlaganje v sklade so različni. 
Razlikujejo se po nagnjenosti k naložbenem tveganju in pričakovanjih 
o  potencialnih donosih, zato so na voljo tri različne naložbene politike.

Za tiste, ki se želijo imeti ves trajanja zavarovanja sredstva v isti 
naložbeni politiki lahko izbirajo med: 
• Agresivno naložbeno politiko,
• Zmerno naložbeno politiko,
• Konzervativno naložbeno politiko.

Ciljna struktura portfelja skladov in struktura skladov posamezne 
naložbene politike (košarica skladov) je razvidna iz Tabele petih 
naložbenih politik. 

Zavarovalnica bo lahko vsakih 12 mesecev glede na pričakovano gibanje 
finančnih trgov prilagodila nabor skladov, ki jih vsebuje posamezna 
košarica skladov, ki bo v prihodnjem investicijskem obdobju (12 
mesecev) predvidoma dosegel optimalno donosnost.  

Zavarovalec lahko kadarkoli zahteva, da se sredstva prenesejo v sklad iz 
ponudbe zavarovalnice po njegovi izbiri ali izbere naložbeno strategijo 
Finančni cilji. V tem primeru preneha aktivno letno prilagajanje sestave 
skladov posamezne naložbene politike po načelih naložbene strategije 
Aktivni naložbeni paketi. Zavarovalec se lahko odloči tudi za spremembo 
naložbene politike znotraj naložbene strategije Aktivni naložbeni paketi. 

3.5. Fleksibilna izplačila iz investicije

Pomembna prednost Fleksa za otroke je v tem, da lahko otrok, ki je 
hkrati zavarovalec, skupaj z vami dostopa do sredstev na naložbenem 
računu praktično ves čas trajanja zavarovanja. Tako je otroku dana  
možnost, da prek Fleksa za otroke zadovolji različne potrebe, ki se s 
časom spreminjajo. Fleks za otroke pravzaprav lahko postane otrokovo 
zavarovanje za vse življenje.

Do 26. leta starosti vašega otroka boste skupaj z njim upravljali za-
varovanje ter se odločali, ali oziroma v kakšni višini in kako se bodo 
črpala sredstva z naložbenega računa. Zavarovalec (otrok), ki je že 
dopolnil 26 let, se lahko glede izplačil z naložbenega računa odloča 
samostojno.

Do sredstev na naložbenem računu se lahko dostopa v obliki predujma 
ali odkupa. Predujem je v primerjavi z odkupom boljša odločitev, saj se 
tako zavarovanje ne prekine.

Ob izplačilu se obračunajo izstopni stroški ter morebitna izstopna pro-
vizija upravljavca. Izstopni stroški se ne obračunajo, če se upravičenec 
odloči za obročno izplačevanje v oblike mesečne rente. 

3.5.1. Predujem

Izplačilo predujma se lahko zahteva, če vrednost rednih enot premoženja 
na naložbenem računu presega znesek najnižjega izplačila predujma.

V primeru izplačila predujma v prvih desetih letih od začetka zavaro-
vanja se izplača do 90 % vrednosti rednih enot premoženja na naložbe-
nem računu, po preteku desetih let pa do 100 % te vrednosti. 

Zajamčena zavarovalna vsota se v primeru predujma zniža za znesek 
izplačila. Izplačilo predujma in vračilo predujma ne vplivata na obve-
znost plačevanja premije. Pozneje lahko predujem tudi vrnete.

3.5.2. Odkup

Odkup zavarovanja lahko v skladu z določili splošnih pogojev zahte-
vate pod pogojem, da so premije plačane za tri leta in so od začetka 
zavarovanja potekla tri leta.

Odkup oziroma izplačilo vrednosti premoženja na naložbenem računu 
je smiselno zahtevati šele po desetih letih trajanja zavarovanja. V tem 
primeru se namreč izplačajo sredstva na naložbenem računu, zmanj-
šana za izstopne stroške ter morebitno izstopno provizijo upravljavca 
sklada. V primeru odkupa zavarovanja pred iztekom desetih let traja-
nja zavarovanja pa se sredstva na naložbenem računu zmanjšajo še 
zaradi odkupnih faktorjev, obračuna davka od prometa zavarovalnih 
poslov ter obdavčitve dohodka iz življenjskega zavarovanja, če izpla-
čilo presega vsoto vplačil.

3.5.3. Kako se izplačajo sredstva z naložbenega računa

Izstop iz zavarovanja se zgodi z izplačilom celotne odkupne vrednosti 
sredstev na naložbenem računu. Zaradi odkupnih faktorjev in davčnih 
posledic izstop pred iztekom desetletnega obdobja trajanja zavarova-
nja ni priporočljiv. 

3.4.2.3. Aktivna naložbena strategija 

Prednost strategije Finančni cilji je dinamično prelivanje sredstev med 
naložbenimi politikami. Tako se postopoma znižuje naložbeno tveganje 
in varuje že ustvarjene donose vaše naložbe. V prvih letih je naložba 
usmerjena v delniške sklade z večjim potencialom rasti in z večjim tve-
ganjem. S približevanjem ciljnemu datumu se naložbe prelivajo v manj 
tvegane obvezniške sklade.

Vsakih 12 mesecev Zavarovalnica Triglav glede na pričakovano gibanje 
trgov in s tem donosnost posameznih skladov izbere nov nabor skla-
dov, ki bodo predvidoma dosegali optimalno donosnost v prihodnjem 
investicijskem obdobju (12 mesecev). Tako je vaša naložba v vsakem 
trenutku optimalna, tako glede razmerja med delnicami in obveznicami 
kot tudi glede izpostavljenosti po regijah, sektorjih in tržni kapitalizaciji.

delnice mednarodnih korporacij (blue chipi)

tvegane delnice

državne obveznice

Upravljanje z aktivno naložbeno strategijo:

podjetniške obveznice

kratkoročni vrednostni papirji

100 %

75 %

50 %

25 %
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čas do zastavljenega finančnega cilja v letih
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Ob zahtevi za izplačilo sredstev lahko izbirate med različnimi oblikami 
izplačila, in sicer med:
• enkratnim izplačilom,

Predpostavljena letna rast VEP izbranih skladov

4 % 6 % 

Leto

Vplačana 
bruto premija 

osnovnega 
zavarovanja

Vrednost na 
naložbenem 

računu

Odkupna 
vrednost*

Izplačilo v primeru smrti 
zavarovane osebe**

Vrednost na 
naložbenem 

računu

Odkupna 
vrednost*

Izplačilo v primeru smrti 
zavarovane osebe**

1 663 603 / 10.000

Za
ja

m
če

n
a 

za
va

ro
va

ln
a 

vs
ot

a

610 / 10.000

Za
ja

m
če

n
a 

za
va

ro
va

ln
a 

vs
ot

a

2 1.227 1.096 / 10.000 1.120 / 10.000

3 1.790 1.584 1.080 10.000 1.634 1.112 10.000

4 2.353 2.090 1.636 10.000 2.176 1.696 10.000

5 2.916 2.620 2.225 10.000 2.753 2.328 10.000

6 3.480 3.175 2.837 10.000 3.367 2.996 10.000

7 4.043 3.754 3.497 10.000 4.019 3.731 10.000

8 4.606 4.360 4.180 10.000 4.712 4.506 10.000

9 5.170 4.993 4.899 10.000 5.448 5.339 10.000

10 5.733 5.655 5.655 10.000 6.231 6.231 10.000

11 6.296 6.420 6.420 10.000 7.153 7.153 10.000

12 6.859 7.220 7.220 10.000 8.134 8.134 10.000

13 7.423 8.054 8.054 10.000 9.177 9.177 10.000

14 7.959 8.898 8.898 10.000 10.260 10.260 10.260
V

re
dn

os
t 

n
a 

n
al

ož
b

en
em

 r
ač

u
n

u
15 8.492 9.776 9.776 10.000 11.407 11.407 11.407

16 9.026 10.693 10.693 10.693

V
re

dn
os

t 
n

a 
n

al
ož

b
en

em
 r

ač
u

n
u

12.624 12.624 12.624

17 9.560 11.647 11.647 11.647 13.915 13.915 13.915

18 10.093 12.640 12.640 12.640 15.286 15.286 15.286

19 10.627 13.674 13.674 13.674 16.740 16.740 16.740

20 11.161 14.751 14.751 14.751 18.282 18.282 18.282

21 11.694 15.871 15.871 15.871 19.919 19.919 19.919

22 12.228 17.038 17.038 17.038 21.656 21.656 21.656

23 12.762 18.252 18.252 18.252 23.498 23.498 23.498

24 13.295 19.516 19.516 19.516 25.453 25.453 25.453

25 13.829 20.832 20.832 20.832 27.528 27.528 27.528

26 14.362 22.203 22.203 22.203 29.729 29.729 29.729

27 14.896 23.629 23.629 23.629 32.064 32.064 32.064

28 15.430 25.114 25.114 25.114 34.542 34.542 34.542

29 15.963 26.659 26.659 26.659 37.171 37.171 37.171

30 16.497 28.269 28.269 28.269 39.961 39.961 39.961

Zneski so v EUR. 
V informativnem izračunu so upoštevani vsi stroški, navedeni na zavarovalni polici, razen izstopnih stroškov v višini 1 % v primeru izplačila. Izstopni stroški se ne obračunajo, če se upravičenec za izplačilo odloči 
za izplačevanje v obliki mesečne rente. Prihodnjih vrednosti enot premoženja ne moremo predvideti, zato v primerih prikazujemo le informativne vrednosti premoženja na naložbenem računu.
* Izplačilo odkupne vrednosti se lahko zahteva skladno z določili splošnih pogojev, če so od začetka zavarovanja pretekla vsaj tri leta in so bile plačane premije vsaj za tri leta. V primeru izplačila odkupne vrednosti 

pred iztekom desetih let trajanja zavarovanja se upoštevajo odkupni faktorji. Zavarovalec lahko po dopolnjenem 26. letu starosti zahteva izplačilo celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu.
** V primeru smrti zavarovane osebe se do takrat zbrana sredstva na naložbenem računu oziroma vrednost v višini ZZV, če ta presega sredstva na naložbenem računu, prenesejo v Sklad z zajamčenim 

donosom. Obveznost plačevanja premije preneha, prenehajo tudi vsa zavarovanja na polici. Zavarovalec, ki še ni dopolnil 26 let, lahko zahteva (sam ali preko zakonitega zastopnika) izplačevanje mesečne 
rente vključno do meseca, ko dopolni 26. leto starosti. Pod določenimi pogoji pa lahko zahteva tudi izplačilo vseh sredstev na računu.

• obročnim izplačevanjem,
• kombinacijo enkratnega in obročnega izplačevanja.

Res fleksibilno!

Tabela odkupnih faktorjev na začetne enote

Pretečena leta od 
začetka zavarovanja

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ali več

Odkupni faktor 0 0 0 0,62 0,65 0,69 0,73 0,79 0,85 0,92 1,00 

3.6.  Informativni izračun za Naložbeno življenjsko 
zavarovanje Fleks za otroke

Pred vami je informativni izračun vrednosti premoženja na naložbenem 
računu ob koncu posameznega zavarovalnega leta. Primer prikazuje simu-
lacijo stanja na naložbenem računu in izplačil ob naslednjih predpostavkah:
• zavarovana oseba: oseba v starosti 27 let ob sklenitvi zavarovanja, 

popolnoma zdrava, nekadilec,
• zavarovalec: otrok, rojen 1. 12. 2018, ob začetku zavarovanja je star 

natanko 1 leto,
• začetek zavarovanja: 1. 12. 2019,

• zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti (ZZV): 10.000 EUR,
• izbrana kombinacija Dodatnega nezgodnega zavarovanja otroka: 

kombinacija B,
• skupna mesečna premija za osnovno zavarovanje in Dodatno 

nezgodno zavarovanje otroka: 50 EUR mesečno,
• premija za Dodatno nezgodno zavarovanje otroka: 3,06 EUR do 

konca leta, ko otrok dopolni 14 let; 5,53 EUR od otrokovega 15. leta 
starosti do konca leta, ko dopolni 28 let,

• enkratno vplačilo ob sklenitvi zavarovanja: 100 EUR,
• predpostavljena letna donosnost skladov: konstantna v višini 4 % 

oziroma 6 %, ne upošteva cikličnega gibanja na kapitalskih trgih.
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4. Prednosti menjave zavarovane osebe

Fleks za otroke omogoča možnost zamenjave zavarovane osebe v času 
trajanja zavarovanja. Ko otrok dopolni 26 let, lahko sam prevzame 
vlogo zavarovane osebe na polici. Če zavarovalnica ugotovi, da je 
njegovo zdravstveno stanje ugodno za sprejem v zavarovanje, opravi 
spremembo zavarovane osebe na polici.

Zamenjavo zavarovane osebe svetujemo iz več razlogov: otrok, ki bo 
tedaj že star 26 let ali več, bo zagotovo mlajši od prvotno zavarovane 
osebe, zato bo zavarovanje zanj ugodnejše. Večji delež premije se bo 
tako namenil investiranju, manjši pa zavarovanju. 

Zavaroval se bo lahko z višjo zavarovalno vsoto za primer smrti. Tako 
bo zagotovil večjo varnost svojim najdražjim, ki jih bo določil za nove 
upravičence iz zavarovanja. 

Imel bo tudi priložnost, da se celoviteje zavaruje z dodatnimi zavarova-
nji iz ponudbe Zavarovalnice Triglav (npr. nezgodno zavarovanje, zava-
rovanje asistence po poškodbi, zdravstveno zavarovanje na potovanjih 
v tujini z asistenco, zavarovanje za hude bolezni, zavarovanje drugega 
zdravniškega mnenja). Samostojno bo upravljal z vplačili in izplačili iz 
zavarovanja ter drugimi možnostmi, ki jih zavarovanje omogoča v času 
svojega trajanja (npr. menjava skladov ali naložbenih strategij, mirova-
nje zavarovanja). Zamenjava zavarovane osebe se izvede brez davčnih 
obremenitev.

5. Prilagodljivost Fleksa za otroke

Odprta zavarovalna doba

Fleks za otroke je zavarovanje z odprto zavarovalno dobo in lahko po-
stane otrokovo zavarovanje za vse življenje.

Fleksibilna vplačila

V Fleks za otroke boste vplačevali obročno. Z začetnim in dodatnimi 
enkratnimi vplačili v času trajanja zavarovanja pa boste lahko dodatno 
plemenitili otrokov naložbeni račun. Zaradi dodatnih enkratnih vplačil 
se zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti ne spremeni. Povišate 
lahko tudi obročno premijo.

Fleksibilna izplačila

Izplačila iz investicije in izplačila iz zavarovanj so fleksibilna tako v času 
trajanja zavarovanja (v obliki predujma) kot tudi po izstopu iz njega. 
Možne so različne kombinacije izplačil, in sicer v obliki enkratnega iz-
plačila, obročnega izplačevanja ali kombinacije obojega.

Fleksibilne naložbene strategije

Tako ob sklenitvi kot tudi kasneje se boste lahko odločali med naložbe-
nimi strategijami Samostojna izbira skladov, Finančni cilji in Aktivni 
naložbeni paketi. 

Prenos sredstev med skladi

Naložbena strategija Samostojna izbira skladov vam omogoča prenos 
sredstev med skladi iz redne ponudbe. Za prenos sredstev med skladi 
se obračunajo stroški prenosa po ceniku, ki velja ob vsakokratni zah-
tevi za prenos. Možna je tudi sprememba razdelitve premije med iz-
branimi skladi.

Dodatna zavarovanja

Po zamenjavi zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja bo lahko 
nova zavarovana oseba priključila dodatna osebna zavarovanja v po-
nudbi Zavarovalnice Triglav.

Prevrednotenje zavarovanja

Z namenom, da bi vaše zavarovalno kritje vseskozi ohranjalo vrednost, 
enkrat letno izvedemo prevrednotenje zavarovanja. V višini povišanja 
indeksa cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji se prevredno-
tijo premija, zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti ter zavaro-
valne vsote dodatnega zavarovanja. Prevrednotenje se izvede, če je od 
začetka zavarovanja preteklo vsaj eno leto. Zavarovalnica zavarovalca 
pisno obvesti o prevrednotenju, ta pa ga lahko v roku petnajstih dni od 
prejema obvestila tudi zavrne.

Povečanje zavarovalne vsote

Z zavarovalnico se lahko dogovorite za povečanje zajamčene zavaro-
valne vsote (ZZV). V nekaterih primerih je ZZV mogoče povečati tudi 
brez zdravniškega pregleda. Ti primeri so: rojstvo otroka zavarovalcu ali 
zavarovani osebi, sklenitev zakonske zveze zavarovalca oziroma nasta-
nek zunajzakonske skupnosti, nakup nepremičnine s strani zavarovalca 
oziroma zavarovane osebe, najem dolgoročnega namenskega kredita za 
nakup nepremičnine zavarovalca ali zavarovane osebe in v primeru izka-
zanih stroškov šolanja zavarovalca. V teh primerih se lahko ZZV poveča 
na največ dvakratnik obstoječe ZZV. V primeru povečanja ZZV se plačuje 
ustrezno višja premija.

Mirovanje plačevanja premije

Za mirovanje plačevanja premije se lahko odločite po dopolnjenem 
drugem letu trajanja zavarovanja, če so premije plačane za vsaj dve 
leti. Mirovanje lahko neprekinjeno traja največ eno leto, zahtevate 
pa ga lahko večkrat. V pisni zahtevi za mirovanje navedete razloge za 
oprostitev plačevanja premije ter želeno dobo trajanja mirovanja.

V času mirovanja je zavarovana oseba zavarovana z zajamčeno zavaro-
valno vsoto, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu. 
V času mirovanja zavarovalnica ne jamči za izplačilo iz naslova doda-
tnega zavarovanja.

Obnovitev zavarovanja

Po prekinitvi zavarovanja je zavarovanje mogoče obnoviti, in sicer v 
skladu z določili splošnih pogojev.
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Triglav vzajemni skladi v ponudbi Zavarovalnice Triglav

Upravljavec Skladi Vrsta sklada Investicijska usmerjenost

Triglav vzajemni skladi

Triglav Azija regionalni delniški sklad Delnice najzanimivejših azijskih podjetij

Triglav Jugovzhodna Evropa regionalni delniški sklad Izbrana podjetja balkanske regije

Triglav Evropa regionalni delniški sklad Delnice uveljavljenih evropskih podjetij

Triglav Hitro rastoča podjetja globalni delniški sklad Mala hitro rastoča svetovna podjetja

Triglav Zeleni
družbeno odgovorni 
delniški sklad

Izbrana globalna podjetja, zavezana trajnostnemu razvoju in z visoko 
stopnjo družbene odgovornosti

Triglav Obvezniški globalni obvezniški sklad Obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih

Triglav Rastoči trgi globalni delniški sklad Hitro rastoči trgi Latinske Amerike, Vzhodne Evrope, Azije in Pacifika

Triglav Renta globalni mešani sklad Globalne delnice in obveznice

Triglav Severna Amerika regionalni delniški sklad Delnice največjih podjetij iz regije Severna Amerike

Triglav Steber Global globalni delniški sklad Največja svetovna podjetja razvitih in hitro rastočih trgov

Triglav Svetovni razviti trgi globalni delniški sklad Razviti trgi Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika

Triglav Top Brands globalni delniški sklad
Delnice podjetij, ki upravljajo z najbolj prepoznavnimi svetovnimi 
blagovnimi  znamkami

Triglav Zdravje in farmacija sektorski delniški sklad Delnice podjetij iz sektorja zdravstva in farmacije

Triglav High Yield Bond
sklad obveznic izven 
naložbenega razreda

Visoko donosne državne in podjetniške obveznice

Triglav Tehnologija sektorski delniški sklad Delnice najperspektivnejših in najmočnejših tehnoloških podjetij

Triglav Preudarni
globalni mešani 
defenzivni sklad

Pretežno obveznice z visoko bonitetno oceno, dopolnjene z delnicami 
globalnih podjetij

Triglav Aktivni
globalni mešani fleksibilni 
sklad

Dinamično prilagajanje strukture portfelja z namenom kontrole volatilnosti 
ter zaščite kapitala

Pretekle donosnosti skladov v ponudbi naložbenih zavarovanj Zavarovalnice Triglav si lahko ogledate na spletni strani www.triglav.si/uporabno/vrednosti-enot-premozenja. 
Prav tako so prikazane dnevne vrednosti enot premoženja vseh skladov v ponudbi. Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem Fleks zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, 
povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada. Aktualna ponudba skladov je objavljena na spletni strani www.triglav.si/uporabno/vrednosti-enot-
premozenja.

https://www.triglav.si/uporabno/vrednosti-enot-premozenja
https://www.triglav.si/uporabno/vrednosti-enot-premozenja


 

 

Obiščite spletno mesto ali pa si prenesite 
aplikacijo in izkoristite vse njene prednosti.

Naslove območnih enot najdete na triglav.si.

Kadarkoli in kjerkoli enostavno 
pregledujte in upravljajte svoja 
zavarovanja, prijavite škodo  
ali spremljajte vrednosti svojih  
naložb.

Vstopite v spletno poslovalnico
i.triglav: www.triglav.si/iTriglav.

Iz
da

la
: Z

av
ar

ov
al

n
ic

a 
Tr

ig
la

v,
 d

.d
., 

p
ro

du
kc

ija
: G

ig
o

d
es

ig
n

, f
o

to
gr

afi
ja

 n
a 

n
as

lo
vn

ic
i: 

G
et

ty
 Im

ag
es

, S
D

-U
-F

LO
T/

22
-1

2


