
Soglasje za plačilo premije - ZPIZ 
(odtegljaj od pokojnine)

T 080 555 555
E info@triglav.si
S triglav.si

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana

Potrebujete več informacij? Pokličite nas: 080 555 555

poslovna skrivnost
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datum

podpis pooblastiteljakraj ime in priimek, šifra in podpis 
predstavnika zavarovalnice

Stran 1 od 1

Pooblastilo ZPIZ-u za plačevanje zavarovalne premije 

ime in priimek 
pooblastitelja

datum 
rojstva

naslov

Od                                                                                    pooblaščam Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v smislu 135. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju), da vsak mesec iz  

moje pokojnine številka                                                                                                   , nakazuje mesečno zavarovalno premijo po polici                   , ki 

znaša                                                                             . 

številka police

znesek
€

Premija se nakazuje na poslovni račun Zavarovalnice Triglav, d.d., številka

Premija se nakazuje na poslovni račun Zavarovalnice Triglav, d.d., številka 

NAL  SI56  0 4 0 0   1 0 0 4   8 7 8 1   6 7 7

ZIV    SI56  0 4 0 0   1 0 0 4   8 8 4 2   6 9 0

Pooblastitelj s tem pooblastilom do preklica dovoljuje, da ZPIZ izvrši plačilo zneska zavarovalne v skladu s pogodbo med zavarovalcem in zavarovalnico. Pooblastitelj se obvezuje, da bo vsak mesec zagotovil tekoče 
plačevanje zavarovalne premije iz pokojnine. V nasprotnem primeru bo dolg pri zavarovalnici poravnal sam.
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