
Zavarovanje

Življenjsko zavarovanje  
Jesen življenja

Za kakšno zavarovanje gre?

Življenjsko zavarovanje Jesen življenja 
v primeru vaše smrti zagotavlja sredstva za pokritje pogrebnih 
stroškov ali drugih finančnih obveznosti in poskrbi, da breme ne 
pade na tiste, ki jih imate najraje.
Namenjeno je osebam po 65. letu starosti. Zavarovanje se sklene na preprost način – brez 
ugotavljanja zdravstvenega stanja.



Življenjsko zavarovanje Jesen življenja
je prava izbira, ker ...

•  V jeseni življenja z zavarovanjem poskrbite, da finančnega bremena 
ob smrti ne boste zapustili svojim najbližjim.

•  Že ob sklenitvi zavarovanja veste,  kakšen znesek bo izplačan 
upravičencu.

je namenjeno vsem, ki ne želite SVOJCEV obremeniti s stroški  
po svoji smrti

•  Za svojo finančno varnost lahko poskrbite z dodatnimi zavarovanji.
• Če premije ne zmorete več plačevati, lahko zahtevate izplačilo 

odkupne vrednosti. To možnost izberite le v izrednih primerih,  
saj z izplačilom odkupne vrednosti zavarovanje preneha.  

je PRILAGODLJIVO

•  Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato lahko že z relativno nizko 
premijo svojcem zagotovite sredstva po vaši smrti. 

•  Znesek mesečne premije je ves čas dobe plačevanja enak, tako da 
vselej veste, koliko boste plačali.  

•  Skrbi za redno plačevanje premije se lahko izognete tako, da za to 
pooblastite vašo banko ali ZPIZ.

so premije DOSTOPNE

Priključite lahko dodatna zavarovanja.

Dodatno nezgodno zavarovanje starejših
Nikoli ne veste, kaj lahko gre narobe. V 
primeru nezgode lahko finančno poskrbite 
zase. Zavarovanje krije nezgodno smrt, težje 
poškodbe, zlome, izpahe in opekline, mesečno
nezgodno rento, operacije po nezgodi, oskrbo 
po nezgodi, nadomestilo za bolnišnični dan 
in fizioterapevtsko zdravljenje.

Dodatno zdravstveno zavarovanje  
na potovanjih v tujini z asistenco
Potujete v tujino? Ne glede na to, kam  
in za koliko časa greste, boste zavarovani, 
če bi zboleli, imeli nezgodo ipd. Izognili se 
boste morebitnim visokim stroškom npr. 
oskrbe ali transporta domov.

Več informacij o posameznih dodatnih zavarovanjih najdete na spletni strani www.triglav.si.
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Informativni izračun: 
Kako finančno razbremeniti svojce, ko vas več ne bo? 

Koliko časa boste plačevali?
Razumljivo je, da ne želite razmišljati o smrti 
oziroma o tem, kdaj bo prišel čas za slovo. Želite si, 
da bi dočakali lepo starost in delili srečo s svojimi 
bližnjimi tudi v poznih letih. Hkrati pa si ne želite, 
da bi ob vašem slovesu nanje padlo finančno 
breme.

Zavarovanje Jesen življenja je zasnovano 
na solidarnostnem sistemu. Gre za obliko 
vseživljenjskega zavarovanja, pri katerem 
premijo plačujete do smrti oz. najdlje do konca 
koledarskega leta, v katerem izpolnite 90. leto 
starosti. Zaradi navedenega je lahko skupni znesek 
plačanih premij nižji ali višji od zavarovalne vsote, 
ki se v primeru smrti izplača vašim najbližjim.    

Primer: v letu 2018 je bila v Sloveniji povprečna 
starost osebe ob smrti 77,9 leta. Oseba, ki bi se 
zavarovala v starosti 72 let in bi umrla v povprečni 
starosti, torej malo pred 78. rojstnim dnem, bi 
vplačala manj premij, kot bi znašala zavarovalna 
vsota, ki bi jo prejeli svojci ob njeni smrti. Še manj 
bi vplačala oseba, ki bi umrla dve leti po sklenitvi 
zavarovanja – v starosti 74 let. 

Po drugi strani bi oseba, ki bi dočakala višjo starost, 
npr. 85 let, vplačala več. Posebnost zavarovanja 
Jesen življenja je, da oseba, ki dočaka višjo starost, 
premij po zaključku leta, v katerem dopolni 90 let, 
ne plačuje več. Ne glede na to, koliko let dočaka, se 
ob njeni smrti nato izplača polna zavarovalna vsota.

Zavarovalna vsota Zavarovalna vsota za 
primer nezgodne smrti Skupna plačana premija

Jamstvo zavarovalnice se prične 24 mesecev po začetku zavarovanja (čakalni rok). V primeru naravne smrti v čakalnem roku 
zavarovalnica upravičencu izplača 100 % do tedaj vplačanih premij za osnovno zavarovanje. Izjema je smrt zaradi nezgode – v tem 
primeru čakalnega roka ni, izplača se dogovorjena zavarovalna vsota.

Informativni izračun za 
Življenjsko zavarovanje 
Jesen življenja je 
pripravljen ob naslednjih 
predpostavkah:

začetek 
zavarovanja: 
1. 5. 2020

zavarovana 
oseba: oseba 
v starosti 72 
let ob sklenitvi 
zavarovanja

mesečna 
premija: 
17,13 EUR

zavarovalna 
vsota za 
primer smrti: 
1500 EUR

Starost zavarovane osebe
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povprečna

starost 
ob smrti

Izplačilo svojcem ob vaši smrti je določeno 
vnaprej. Znesek je enak ne glede na vašo 

starost ob smrti.



Več informacij o tem in drugih življenjskih zavarovanjih: zivljenje.triglav.si ali 080 555 555.

Življenjsko zavarovanje Jesen življenja
7 prednosti

V spletni poslovalnici i.triglav lahko dostopate do podatkov o sklenjenih policah, vpogledujete 
v stanje in gibanje sredstev, vplačane premije, ...

PREPROST POSTOPEK SKLENITVE IN IZPLAČILA 
Za sklenitev zavarovanja vam ni treba izpolnjevati vprašalnika o 
zdravstvenem stanju. Izplačilo po smrti je mogoče v roku dveh 
delovnih dni.  

ZAVAROVALNA VSOTA PO VAŠI MERI
Odločite se, kakšen znesek bi v primeru vaše 
smrti radi zagotovili najbližjim. Izberete lahko 
zavarovalno vsoto v višini od 500 do 5.000 evrov. 

POPUST NA PLAČILO
Če združite več mesečnih plačil, ste upravičeni do popusta: pri 
kvartalnih vplačilih znaša popust 2 %, pri polletnih 2,5 %, pri 
letnih pa 3,5 %.

PRVI DVE LETI VRNEMO PREMIJO
Tudi če smrt nastopi v prvih dveh letih, ko še ni kritja 
z zavarovalno vsoto (čakalni rok), nič ne izgubite, saj 
zavarovalnica upravičencu povrne celotno vplačano 
premijo za osnovno zavarovanje. 

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

OMEJENA DOBA PLAČEVANJA
Zavarovanje vam velja vse življenje, ne glede na to, 
kakšno starost boste dočakali. Po  90. letu starosti pa 
vam ni več treba plačevati premije.

BREZ PLAČILA DAVKA
Davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %  se ne obračuna, 
razen v primeru odkupa zavarovanja pred potekom 10-ih let trajanja 
zavarovanja. Izplačilo v primeru smrti zavarovane osebe ni obdavčeno. 


