Preudarna
odločitev
Življenjsko
zavarovanje z delnim
povračilom premije

Zagotovite bližnjim finančno varnost, če se vam zgodi najhujše – in hkrati varčujte.
Odločite se preudarno. Sklenite življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije, ki vam nudi jamstvo za primer smrti ali
smrti zaradi nezgode. Če se to zgodi v času sklenjenega zavarovanja, bodo vaši najbližji prejeli dogovorjen znesek, s katerim
bodo lahko premagali morebitne finančne težave (npr. stroški kredita, vzdrževanja doma, izobraževanja otrok itd.).
Če pa boste doživeli konec zavarovalnega obdobja, boste prejeli zagotovljenih 30 % vplačane premije skupaj z morebitnim
dobičkom.
Prednosti zavarovanja so garancija, udeležba pri morebitnem dobičku, davčna ugodnost, stabilnost in dostopnost.

Že od 15 € mesečne premije naprej.

Spoznajte prednosti zavarovanja v 6 korakih
Oglejte si konkreten primer in spoznajte razloge, zakaj je smiselno skleniti Življenjsko zavarovanje z delnim
povračilom premije.

#1
Družinsko življenje
Ana in Rok skupaj z dvema otrokoma živita v hiši na robu mesta. Mesečno se
soočata s finančnimi obveznostmi, kot so redni mesečni stroški, vzdrževanje hiše,
izobraževanje otrok in podobno.

#2
Ana se odloči varčevati
Ana si želi v prihodnje svoji družini tudi kaj privoščiti, zato je pripravljena vsak
mesec nekaj denarja prihraniti. Razmišlja, koliko sredstev lahko temu nameni.

#3

Z mesečnimi vplačili do finančne varnosti
Ker želi Ana privarčevati in svojim bližnjim zagotoviti varnost, se je pri 44 letih
odločila, da sklene Življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije:
• 10 let je doba, za katero je Ana sklenila zavarovanje.
• 28,74 EUR je znesek, ki ga bo plačevala mesečno.
• 100.000 EUR je dogovorjen znesek, ki ga dobi njena družina za ohranitev finančne
varnosti, če se Ani zgodi najhuje in umre v času trajanja zavarovanja.

#4

Zagotovljeno izplačilo
Seveda si vsi želimo, da bi bili skupaj še dolga leta, da bi delili srečo, ko bi odraščali
otroci, ter uživali v jeseni življenja. Ana verjame v to, da bo družina po desetih
letih še vedno skupaj. Ob tem se lahko veseli, ker to pomeni, da bo ob poteku
zavarovanja dobila zagotovljeno izplačilo 30 % plačane premije. V njenem primeru
je to (od vplačanih 3.448,80 EUR) zagotovljenih 1.034,64 EUR. Ta znesek pa se
lahko še poveča tudi za morebitni pripisani dobiček, ki se lahko ustvari v času
plačevanja.
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Kaj pa, če se kaj zgodi?
Če bi eden od staršev nepričakovano in prezgodaj umrl, bi finančno breme v celoti
padlo samo na drugega starša. To bi bil lahko velik zalogaj, ki bi močno spremenil
življenjski slog in navade družine. Morda bi morali prodati hišo in se preseliti v
manjše stanovanje, se odpovedati želenemu šolanju ali dejavnostim otrok ali pa
preživljanju počitnic na morju.
Poglejmo si primer, kaj bi bilo, če bi Ana umrla, potem ko bi 5 let plačevala mesečne
obroke zavarovalne premije. V tem času bi plačala (60 x 28,74 EUR) 1.724,40 EUR.
Njeni najbližji bi ob smrti žene ali mame dobili izplačano vsoto v višini 100.000 EUR.
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#6
Finančna varnost za vsakogar
Življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije je resnično preudarna odločitev, saj
zagotavlja izplačilo ne glede na to, kaj se bo zgodilo v času zavarovanja. Ana zdaj nagovarja
moža, naj enako zavarovanje sklene tudi on.

Informacije na dlani
Zavarovanje je dobra odločitev za vse, ki jim ni vseeno za njihove bližnje in želijo ob tem izkoristiti tudi
možnost delnega povračila plačanih premij.
Kdo se lahko zavaruje?

Osebe od 18. do izpolnjenega 65. leta (ob izteku zavarovanja niso starejše od 75. let)

Zavarovalna doba

Najmanj 10 let in največ 30 let.

Minimalna mesečna premija

15 €

Način plačila

UPN v obliki e-računa, direktna obremenitev, odtegljaj od pokojnine, faktura

Premijski ceniki

Med kriteriji, s katerimi se določita zavarovalna vsota in premija, so starost zavarovane osebe, poklic zavarovane
osebe, indeks telesne mase, zdravstveno stanje in kadilske navade, morebitno ukvarjanje s tveganimi
prostočasnimi aktivnostmi in zavarovalna doba. Ločimo tri razrede: kadilci, nekadilci in nekadilci z ugodnim
življenjskim slogom po kriterijih zavarovalnice.

Dokument s ključnimi informacijami o produktu je na voljo na spletni strani zavarovalnice: www.triglav.si.

