Zavarovanje

Življenjsko zavarovanje
za primer smrti

Vaše zavarovanje.
Varnost vaših najbližjih.
Ker prihodnosti ne morete napovedati in ker ne želite, da bi se tisti, ki jih
imate radi, znašli v finančnih težavah, če bi vas izgubili.

Za kakšno zavarovanje gre?

Življenjsko zavarovanje za primer smrti
zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote vašim bližnjim, če se vam
zgodi najhujše.
Z izplačano vsoto poskrbite, da se ob bolečini zaradi izgube svojcem ne bo treba soočati še s finančnimi izzivi,
kot so poplačilo kredita, stroški, povezani s šolanjem otrok, plačevanje tekočih obveznosti, nadomestilo izpada
dohodka in podobno.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti
je prava izbira, ker ...
je namenjeno vsem, ki želite poskrbeti za NAJBLIŽJE
• Z zavarovanjem zagotovite finančno varnost najbližjim v primeru vaše smrti; še
posebej priporočeno, če imate odraščajoče otroke in/ali odplačujete kredit.
• Zavarujete se lahko sami ali pa se z eno polico zavarujeta oba s partnerjem.

je namenjeno vsem, ki želite poskrbeti ZASE
• Tudi če ne potrebujete visokega kritja za primer smrti, je to zavarovanje primerno za
vas, saj si z izbiro nižje zavarovalne vsote in priključitvijo dodatnih zavarovanj lahko
zagotovite visoka kritja za druge nevarnosti, kot sta npr. nezgoda in pojav hujše bolezni.

omogoča VISOKE ZAVAROVALNE VSOTE ob UGODNIH PREMIJAH
• Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato si lahko že z relativno nizko premijo
zagotovite visoko zavarovalno vsoto za primer smrti.
• Koliko zavarovalne vsote potrebujete, lahko preverite na zivljenje.triglav.si.
• Premijo lahko plačujete obročno ali jo ob sklenitvi plačate v enkratnem znesku.

je PRILAGODLJIVO
• Zavarovanje lahko sklenete s konstantno ali s padajočo zavarovalno vsoto.
• V situacijah, kot so npr. nakup nepremičnine, korak na skupno pot ali rojstvo otroka,
lahko povečate zavarovalno vsoto tudi brez ugotavljanja zdravstvenega stanja.
• Izplačila so možna v enkratnem znesku, obročno ali kot kombinacija obeh –
del v enkratnem znesku in del obročno.

je primerno za RAZLIČNE STAROSTI
• Zavarujete se lahko kadarkoli med 14. in 65. letom starosti.
• Zavarovanje sklenete za poljubno dolgo obdobje od 1 do 40 let, v primeru padajoče
zavarovalne vsote od 10 do 40 let (vendar ne dlje kot do 75. leta starosti).

Kako izberete zavarovanje,
primerno življenjskemu trenutku in slogu?
V različnih življenjskih obdobjih imate različne potrebe in želje. Temu so prilagojena tudi življenjska
zavarovanja. Vrste zavarovanj, zavarovalne vsote in zneski (premije), ki jih zanje namenjate, so
odvisni od vaše starosti, finančnih obveznosti, števila družinskih članov v vašem gospodinjstvu.
Pomembno je, da ste ustrezno zavarovani. Oglejte si različne primere zavarovanih oseb in informativne izračune.
1. Maja lahko glede na svojo starost in načrte za prihodnost že danes sklene življenjsko zavarovanje z
nizko mesečno premijo in si zagotovi visoko kritje. Če se načrti uresničijo in si v prihodnjih letih ustvari
družino, bo ta preskrbljena, če se Maji kadarkoli v daljšem obdobju zgodi najhujše.

10 EUR
mesečnih
vplačil v
obdobju 25 let
zagotovi:

v primeru smrti v času trajanja zavarovanja izplačilo
zavarovalne vsote najbližjim v višini 111.212,32 EUR.

2. Maja pa se lahko glede na to, da še nima večjih obveznosti, odloči tudi za nizko zavarovalno vsoto za
primer smrti in zavarovanju priključi zavarovalna kritja za primere nezgod, poškodb, bolezni ...
S tem si zagotovi finančno varnost, če se npr. huje poškoduje.
Maja, 25 let

38,35 EUR

VRSTA ZAVAROVANJA, VIŠINA ZAVAROVALNEGA KRITJA

Aktivna, brez
družine in finančnih
obveznosti.

mesečnih
vplačil v
obdobju 25 let
zagotovi:

Življenjsko zavarovanje za primer smrti - konstantna zavarovalna vsota

MES. PREMIJA
2,04

5.000

Dodatno nezgodno zavarovanje
nezgodna smrt (v primeru prometne nesreče 150 % izplačilo)
trajna invalidnost s progresijo (v primeru 100 % trajne invalidnosti 300 % izplačilo)

5.000
100.000

dnevno nadomestilo za prehodno nesposobnost za delo

10

dnevno nadomestilo za bolnišnični dan

15

nadomestilo za zlom, izpah in opekline

7.500

mesečna nezgodna renta za invalidnost za primer 50 ali več % trajne invalidnosti
(doba izplačevanja rente 10 let)

31,82

500

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi - individualno zavarovanje

2,99

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja - družinsko zavarovanje

1,50

Vsi zneski so v EUR.

1. Peter prihodnosti ne želi prepustiti naključjem. Ne želi si, da bi se njegovi bližnji v primeru njegove smrti
ob čustvenih bolečinah soočali tudi s finančnimi težavami. Za svojce poskrbi s sklenitvijo Življenjskega
zavarovanja za primer smrti.

10 EUR
mesečnih
vplačil v
obdobju 10 let
zagotovi:

Peter, 47 let
Mož in oče, finančno
manj obremenjen
kot v preteklosti,
dinamičen, zaveda
se, da nevarnost za
bolezni narašča.

v primeru smrti v času trajanja zavarovanja izplačilo
zavarovalne vsote najbližjim v višini 40.381,90 EUR.

2. Prav tako pa lahko Peter izbere tudi paket, pri katerem z dodatnimi zavarovanji poskrbi za primere, v katerih bi
potreboval sredstva zaradi pojava hude bolezni, in hkrati poskrbi, da je zavarovan povsod, tudi npr. na potovanjih v
tujino. S tem poskrbi za družino in zase.

44,38 EUR
mesečnih
vplačil v
obdobju 10 let
zagotovi:

VRSTA ZAVAROVANJA, VIŠINA ZAVAROVALNEGA KRITJA

MES. PREMIJA

Življenjsko zavarovanje za primer smrti – konstantna zavarovalna vsota

50.000

11,91

Dodatno zavarovanje za hude bolezni – razširjeni paket

30.000

24,95

2.000

3,86

Dodatno nezgodno zavarovanje
mesečna nezgodna renta za invalidnost za primer 50 ali več % trajne invalidnosti
(doba izplačevanja rente 10 let)
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco – kombinacija B

3,66

Vsi zneski so v EUR.
Informativni izračuni so narejeni za primer konstantne zavarovalne vsote, ob predpostavki, da so zavarovane osebe popolnoma zdrave, nekadilci, z ugodnim življenjskim slogom.
Podrobnosti o vrstah zavarovanj ter višini vseh kritij in premij, upoštevanih v izračunih, so vam na voljo pri zastopnikih Zavarovalnice Triglav. Vsi zneski so v EUR.

Življenjsko zavarovanje po vaši meri:
s konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto.
Živa in Jernej se lahko zavarujeta vzajemno. Ob izgubi enega s tem poskrbita,
da zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto drugemu.
S tem zagotovita, da lahko družina naprej sledi ciljem, ki jih je začrtala skupaj.
1.

10 EUR

v primeru smrti enega ali drugega partnerja v času
trajanja zavarovanja izplačilo zavarovalne vsote
najbližjim v višini 34.128,27 EUR.

mesečnih
vplačil v
obdobju 20 let
zagotovi:

2. Zaradi obstoječih finančnih obveznosti (kreditov), življenjskega sloga,
načrtov za prihodnost ipd. se v tem življenjskem trenutku raje odločita za višjo
zavarovalno vsoto: 200.000 EUR.
Izbirata lahko med zavarovanjem s konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto.

Živa, 33 let, in Jernej, 38 let
Par z otrokoma. Odplačujeta obveznosti
in načrtujeta prihodnost. Skrbita eden za
drugega.

220.000
200.000

Konstantna zavarovalna vsota

180.000

Zavarovalna vsota v EUR

160.000
Padajoča zavarovalna vsota

140.000
120.000

a

100.000
80.000

b

60.000
40.000

c

a

Na svojem: Živa in Jernej odplačata
kredit za dom, njune mesečne finančne
obveznosti se znižajo.

b

Diploma in odhod: otroka zaključita
šolanje in se osamosvojita.

c

Finančna varnost: stroškov je manj,
kljub temu pa se ob morebitni smrti
enega od zavarovancev še vedno izplača
zavarovalna vsota, ki kot finančna
zapuščina bližnjim olajša nadaljnja leta.

20.000
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Pretečena leta zavarovalne dobe

Konstantna zavarovalna vsota

Padajoča zavarovalna vsota

Dogovorjena je ob sklenitvi in ves čas trajanja zavarovanja

Potrebe po finančni varnosti se skozi čas spreminjajo oz. se nižajo –

ostaja enaka. Primerna je za tiste, ki želijo, da bi njihovi

npr. ob poplačilu kredita, odraščanju in osamosvojitvi otrok ... Zato

275.000

250.000
najbližji
v primeru najhujšega prejeli sredstva, ki ne bi

je na voljo tudi možnost s padajočo zavarovalno vsoto za primer

zadostovala
225.000zgolj za pokritje glavnih finančnih obveznosti

smrti. Ta se med trajanjem zavarovanja linearno znižuje, tako da je

(npr. kredita, leasinga ...), ampak bi bila tudi svojevrstna

ob preteku dogovorjene zavarovalne dobe enaka 10 % zavarovalne

200.000v smislu zagotavljanja sredstev za šolanje otrok
"zapuščina"

vsote, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja. Premija je cenovno

in kasneje
kot pomoč pri osamosvajanju ipd.
175.000

ugodnejša kot pri konstantni zavarovalni vsoti.

150.000
Primer:
Če se Živa in Jernej odločita za tako obliko zavarovanja:

Primer:
Če se Živa in Jernej odločita za tako obliko zavarovanja:

125.000

100.000
47,58
EUR
mesečnih vplačil
75.000 20 let
v obdobju
zagotovi:

50.000

v primeru smrti enega ali
drugega partnerja izplačilo
zavarovalne vsote v višini
200.000 EUR v celotnem
obdobju zavarovalne dobe.

23,43 EUR
mesečnih vplačil
v obdobju 20 let
zagotovi:

v primeru smrti enega ali
drugega partnerja izplačilo
zavarovalne vsote
v višini največ 200.000 EUR in
najmanj 20.000 EUR.

25.000
0

Informativni izračuni so narejeni ob predpostavki, da so zavarovane osebe popolnoma zdrave, nekadilci, z ugodnim življenjskim slogom. Podrobnosti o vrstah zavarovanj ter
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višini vseh kritij in premij,
upoštevanih
Vsi zneski
EUR. 15

Kolikšno zavarovalno vsoto potrebujete?
Priporočeno zavarovalno kritje za primer smrti se giblje med tremi in desetimi letnimi dohodki. Dejanska
višina potrebnega zavarovalnega kritja je odvisna od potreb vaše družine, njenih načrtov, najetih kreditov,
tekočih stroškov in vsega, kar dodatno postorite za dobrobit družine.
S priključitvijo dodatnih zavarovanj lahko poskrbite tudi za osebno zaščito. Izbirate lahko med zavarovanji, ki
krijejo različne nevarnosti, npr. nastanek invalidnosti kot posledice nezgode ali pojav hujše bolezni.
V primeru težje invalidnosti se povišajo življenjski stroški (npr. prilagoditev bivanjskega prostora, stroški
zdravljenja in oskrbe), hkrati se zniža prihodek. Priporočljiva zavarovalna vsota za primer invalidnosti naj bi
znašala vsaj šestkratnik letnih prihodkov posameznika in dvakratnik morebitnega kredita.

Priključite lahko dodatna zavarovanja.
Dodatno nezgodno zavarovanje
Nikoli ne veste, kaj gre lahko narobe. V
primeru nezgode lahko finančno poskrbite
zase. Tu se lahko zavarujete za primere, če
se vam zgodi npr. prometna ali delovna
nezgoda, če ste prehodno ali trajno
nesposobni za delo, se zdravite v bolnišnici,
utrpite invalidnost ...
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Preprečite, da bi se vam zdravstveno stanje
v primeru poškodbe poslabšalo zaradi
predolgega čakanja na pregled specialista.
Zagotovite si kritje stroškov zdravljenja in
rehabilitacije, zaposleni v našem asistenčnem
centru pa vam bodo pomagali, da boste pri
specialistu hitreje in brez zapletov.
Dodatno zavarovanje za hude bolezni
Kaj pa, če resno zbolite? Daljša odsotnost
z dela pomeni nižji dohodek. Z izplačano
zavarovalno vsoto lahko pokrijete različne
stroške in si pomagate do kvalitetnejšega
ali hitrejšega zdravljenja. Do dela sredstev
lahko pridete že v primeru lažje oblike
bolezni. V razširjenem paketu pa je
poskrbljeno tudi za bolezni sodobnega časa:
anksioznost, stres, depresija in izgorelost.

MOJI ZAPISKI:

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Pomislite, kaj vse se je pripetilo v otroštvu
vam. Poskrbite, da bodo tudi otroci
zavarovani za primere nezgod – ne glede
na to, kje se te zgodijo in s kako hudimi
poškodbami se končajo.
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.
Dodatno zavarovanje drugega
zdravniškega mnenja
Težko si je predstavljati, kakšen je občutek,
ko izveš, da si zbolel za težko boleznijo.
Pridobite drugo zdravniško mnenje za vaše
zdravstveno stanje, ki ga bodo oblikovali
neodvisni strokovnjaki ene od svetovno
priznanih zdravstvenih ustanov.

Več informacij o posameznih dodatnih zavarovanjih
najdete na spletni strani www.triglav.si.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti
7 prednosti
FINANČNA VARNOST NAJBLIŽJIH
Svojim najbližjim v primeru vaše smrti zagotovite izplačilo za
pokritje stroškov kredita, vzdrževanje nepremičnine, otrok ... in
jim s tem omogočite, da ohranijo primerljiv življenjski standard.

UGODEN ŽIVLJENJSKI SLOG OMOGOČA NIŽJO PREMIJO
Ob dobrem zdravstvenem stanju in zdravem načinu
življenja boste imeli nižjo premijo.

POVIŠANJE ZAVAROVALNE VSOTE
Če se spremeni vaša življenjska situacija (npr. ob poroki, rojstvu
otroka), lahko povišate zavarovalno vsoto. Ob določenih
omejitvah je to mogoče celo brez ponovnega ugotavljanja
zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

OPROSTITEV PLAČEVANJA PREMIJE ZA ENO LETO
Ob prvem pojavu ene od hujših bolezni (srčni infarkt, rak, možganska
kap ali ledvična odpoved) lahko zahtevate oprostitev plačevanja premije
za obdobje 12 mesecev. S tem zmanjšate svoje finančne obveznosti, kar
je v primeru daljše bolniške odsotnosti zelo dobrodošlo.

PRIKLJUČITEV DODATNIH ZAVAROVANJ
S priključitvijo dodatnih zavarovanj lahko povečate
svojo finančno varnost, posredno pa tudi finančno
varnost vaših najbližjih.

UGODNA DAVČNA OBRAVNAVA
Če je zavarovanje sklenjeno za 10 let ali več, se od plačane premije ne obračuna
8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov. Obračuna se le v primeru
trajanja zavarovanja manj kot 10 let. Poleg tega dohodek, ki se izplača zaradi smrti
zavarovane osebe, ni obdavčen z davkom od dohodka iz življenjskega zavarovanja.
ZAVAROVANJE LAHKO SKLENETE TUDI NA SPLETU.
Več informacij o tem in drugih življenjskih zavarovanjih: zivljenje.triglav.si ali 080 555 555.

Izdala: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, januar 2021.

PREDČASNO IZPLAČILO DO 50 % ZAVAROVALNE VSOTE
Če vam diagnosticirajo neozdravljivo bolezen, zaradi katere se pričakuje smrt v manj
kot enem letu, lahko dobite predčasno izplačane do 50 % zavarovalne vsote za primer
smrti. S tem izplačilom si lahko zagotovite alternativne oblike zdravljenja, lajšanje
bolezenskega stanja ali si uresničite druge želje. Prav tako ste oproščeni plačevanja
nadaljnjih premij.

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

