
Ljubljana, april 2020

Preudarna odločitev, ki vam nudi jamstvo za primer smrti ali 
smrti zaradi nezgode, da bo vaša družina prejela dogovorjen 
znesek, s katerim bodo lahko premagali morebitne finančne 
težave (stroški vzdrževanja, izobraževanja otrok itd.).

Če ne pride do škodnega dogodka, ob poteku zavarovanja 
prejmete povračilo 30 % plačane premije, skupaj z morebitnim 
dobičkom.

S sklenitvijo zavarovanja si zagotovite vrsto prednosti.

Garancija 
Zagotovilo, da bodo vaši najbližji v primeru smrti prejeli 
dogovorjeno zavarovalno vsoto, ki jim bo pomagala premagati 
morebitne finančne težave, s katerimi se lahko srečajo. 
Prav tako imate garancijo na vračilo 30% plačane premije 
osnovnega zavarovanja po preteku zavarovalne dobe, skupaj 
z morebitnim pripisanim dobičkom, če se dogodek (smrt) ne 
zgodi.

Udeležba pri dobičku 
Dobiček se pripisuje in izplača v enkratnem znesku ob 
zaključku trajanja zavarovanja, glede na doseženo donosnost v 
celotnem trajanju zavarovanja. 

Pripis dobička ne vpliva na višino odkupnih vrednosti, 
kapitaliziranih zavarovalnih vsot in upravičenj v primeru smrti.

Dostopnost 
Izredno visoke zavarovalne vsote za relativno nizke premije. 
Preudarno se lahko zavarujete že za 15 EUR mesečne premije. 
V primeru nepredvidenih dogodkov imate prav tako možnost 
predčasnega izplačila odkupne vrednosti.

Življenjsko
zavarovanje 
z delnim 
povračilom premije 

Kakšno izplačilo se lahko pričakuje iz Življenjskega 
zavarovanja z delnim povračilom premije?
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Zajamčeno povračilo ob preteku dobe: 1.034,64 €

Zavarovana oseba Oseba v starosti 44 let ob sklenitvi zavarovanja, zdrava, nekadilec z ugodnim življenjskim slogom 

Mesečna premija 28,74 €

Doba zavarovanja 10 let

Zavarovalna vsota za primer smrti 100.000 €

Izplačilo v vsakem primeru
Če kot zavarovana oseba v obdobju zavarovanja umrete, se izplača vašim najbližjim (upravičencu) zavarovalna vsota v višini 

100.000 €. V primeru, da doživite konec obdobja, pa se vam od skupno vplačanih 3.448,80 € izplača zajamčeno povračilo v 

višini 30 %, torej 1.034,64 €. 

V informativnem izračunu so upoštevane spodnje predpostavke:

Zavarovalnica Triglav, d. d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
www.triglav.si

*V prvih 6. mesecih se izplača 50.000 €, razen, če je zavarovanje sklenjeno z zdravniškim pregledom, ali smrt nastopi zaradi nezgode, nosečnosti, poroda ali če je zavarovanje sklenjeno 
najkasneje 3 mesece po doživetju življenjskega zavarovanja pri ZT. 

Skupno plačana premija v 10 letih: 

3.448,80 €

Izplačilo v primeru smrti: 100.000 € 

Skupaj vplačana sredstva v npr. 5 letih:  

1.724,40 €


