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Življenje

Poskrbite za tiste, ki jih imate najraje

Življenjsko
zavarovanje
Jesen življenja



Življenjsko zavarovanje Jesen življenja

Z Življenjskim zavarovanjem Jesen življenja v primeru vaše smrti zagotovite sredstva za pokritje 
pogrebnih stroškov ali drugih finančnih obveznosti in poskrbite, da breme ne pade na tiste, ki jih 
imate najraje. Za svojo finančno varnost lahko poskrbite z dodatnimi zavarovanji.

Kakšen je namen Življenjskega zavarovanja Jesen življenja?

Življenjsko zavarovanje Jesen življenja

Obročno 
plačevanje premije

Zavarovalno kritje Zavarovanje za primer smrti

Zavarovalec Fizična oseba, ki je hkrati tudi zavarovana oseba

Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti od 65 do 80 let

Zavarovalna doba Vseživljenjsko zavarovanje

Način sklenitve zavarovanja Enostavno, brez ugotavljanja zdravstvenega stanja

Zavarovalna vsota
Minimalna zavarovalna vsota 500 EUR

Maksimalna zavarovalna vsota 5.000 EUR

Upravičenec za primer smrti Določi se ob sklenitvi; kasneje so mogoče spremembe

Premija Frekvenca plačevanja premije: mesečna, četrtletna, polletna, letna

Izplačilo zavarovalne vsote

V prvih dveh letih trajanja zavarovanja zavarovalnica v primeru naravne 
smrti izplača 100 % do tedaj vplačanih premij za osnovno zavarovanje. 

V primeru smrti zaradi nezgode prejme upravičenec izplačano celotno 
zavarovalno vsoto – ne glede na to, koliko časa je minilo od sklenitve 
zavarovanja.

Zavarovalna vsota se izplača v enkratnem znesku v roku dveh delovnih dni.

Dodatne možnosti v okviru osnovnega 
zavarovanja

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

Možnost priključitve dodatnih zavarovanj
Dodatno nezgodno zavarovanje starejših

Dodatno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

Katere prednosti in koristi vam prinaša Življenjsko zavarovanje Jesen življenja?

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

Zaščita svojcev:
poskrbite za bližnje in jih razbremenite dodatnih stroškov v primeru najhujšega (stroški pogreba, nepokrite 
finančne obveznosti, zapuščina ipd.)

Osebna varnost:
možnost priključitve dodatnih zavarovanj

Enostavna sklenitev:
brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe

Vseživljenjsko zavarovanje:
zavarovanje velja vse življenje, po 90. letu starosti ni več treba plačevati premije 

Ugodna davčna obravnava:
davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % se ne obračuna, razen v primeru odkupa zavarovanja pred potekom 10-ih let trajanja zavarova-
nja; izplačilo v primeru smrti zavarovane osebe ni obdavčeno; pri obračunu davčnih obveznosti se upošteva vsakokrat veljavna davčna zakonodaja

Hitro izplačilo:
zavarovalna vsota za primer smrti se izplača v roku dveh delovnih dni



Življenjsko zavarovanje Jesen življenja

Dodatno nezgodno zavarovanje starejših

Tabela paketov

Tabela minimalnih in maksimalnih zavarovalnih vsot

Kritja in višine zavarovalnih vsot se lahko v skladu s Tabelo minimalnih in maksimalnih zavarovalnih vsot prosto izbira ali pa zavarovana oseba izbere 
enega izmed vnaprej pripravljenih paketov Dodatnega nezgodnega zavarovanja starejših.

Kritje Minimalna zavarovalna vsota Maksimalna zavarovalna vsota

Nezgodna smrt 3.000 30.000

Težje poškodbe 3.000 30.000

Mesečna nezgodna renta  
(za 50 ali več % stopnjo težjih poškodb)

100
500 EUR za dobo izplačevanja 5 let

250 EUR za dobo izplačevanja 10 let

Nadomestilo za zlom, izpah in opekline 1.000 5.000

Nadomestilo za bolnišnični dan 10 25

Dnevno nadomestilo za fizioterapevtsko zdravljenje 10 30

Nadomestilo za operacije po nezgodi 2.000 10.000

Nadomestilo za oskrbo po nezgodi 200 800

Zneski so v EUR.

Pristopna 
starost 
zavarovane 
osebe Paket

Nezgodna 
smrt

Težje 
poškodbe

Mesečna 
nezgodna 

renta*

Nadomestilo 
za zlom, 
izpah in

 opekline

Nadomestilo 
za operacije 
po nezgodi

Nadomestilo 
za oskrbo po 

nezgodi

Nadomestilo 
za bolnišnični 

dan 

Dnevno 
nadomestilo za 

fizioterapevtsko 
zdravljenje 

Mesečna 
premija

65 do 70 
let

A  3.000  5.000 200  -    -   200 10 10 4,50

B  5.000  10.000  -   1.300  2.000 200 10 - 7,51

C  5.000  10.000 200 1.500  2.000  -   15 15 11,55

D  7.500  20.000 300 1.500  3.000 300 15 20 15,37

71 do 80 
let

A  3.000  5.000 200  -    -   200 10 10 5,99

B  5.000  10.000  -   1.300  2.000 200 10 - 11,25

C  5.000  10.000 200 1.500  2.000  -   15 15 16,12

D  7.500  20.000 300 1.500  3.000 300 15 20 21,55

  Zneski so v EUR.
*Upošteva se mesečna nezgodna renta za 50 ali več % stopnjo težjih poškodb. Doba izplačevanja je 5 let.



Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
T 01 474 72 00 n. c. 
www.triglav.si

Začnite zdaj. Registrirajte se na:

www.triglav.si/storitve/itriglav

Vaša 
poslovalnica 
je odprta dan 
in noč

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

1. Prihranite čas.
2. Upravljajte svoja zavarovanja     

 enostavno, hitro in učinkovito. 
3. Ohranite jasen pregled nad   

 zavarovanji.
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