Zavarovanje

Naložbeno življenjsko
zavarovanje Fleks za starejše

VARČEVANJE
V SKLADIH

ŽIVLJENJSKO
ZAVAROVANJE

FLEKS
ZA STAREJŠE

Sami izberete
naložbeno strategijo.

Skrbite za finančno
varnost vaših bližnjih.

Zavarovanje za zrelo
življenjsko obdobje.

Za kakšno zavarovanje gre?

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše
je namenjeno osebam po 50. letu starosti. Zavarovanje se sklene na
preprost način brez ugotavljanja zdravstvenega stanja.
Izbirate med vnaprej pripravljenimi paketi zavarovalnih vsot in premij. Poleg osnovnega kritja vključuje tudi
dodatno kritje nezgodne smrti in bolnišničnega zdravljenja zaradi nezgode.

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše
je prava izbira, ker ...
zagotavlja VEČJO VARNOST vam in vašim bližnjim
• Za osebe, ki želijo varčevati v skladih, hkrati pa bližnjim v primeru smrti
zagotoviti izplačilo zajamčene zavarovalne vsote ali vrednosti premoženja
na naložbenem računu, če je ta višja.

so premije DOSTOPNE
• Zavarovani ste lahko že ob mesečni premiji 20 EUR.
• Premija se lahko plačuje mesečno, četrtletno, polletno ali letno; kadarkoli
lahko tudi dodatno vplačujete (najmanj 50 EUR).
• Skrbi za redno plačevanje premije se lahko izognete tako, da za to
pooblastite vašo banko ali ZPIZ.

omogoča FLEKSIBILNA IZPLAČILA
• Med trajanjem zavarovanja so sredstva dostopna
v obliki predujma in odkupa.
• Predujem je v primerjavi z odkupom boljša odločitev – z izplačilom
predujma se namreč zavarovanje ne prekine.
• Izplačilo je lahko v enkratnem znesku ali obročno,
lahko tudi kombinacija obojega.

je primerno ne glede na to, ali se spoznate na FINANČNE TRGE
• Za osebe z več znanja s področja finančnih trgov in interesom za aktivno
upravljanje naložbenega portfelja je primernejša samostojna izbira skladov.
• Finančno manj poučene osebe, ki tudi nimajo interesa za aktivno
upravljanje naložbenega portfelja, lahko izbirajo med naložbenima
strategijama Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi ter upravljanje
sredstev prepustijo finančnim strokovnjakom.
• Za osebe, ki so nagnjene k nizkemu naložbenemu tveganju, je v okviru
strategije Aktivni naložbeni paketi na voljo Konzervativna naložbena politika.

Informativni izračuni:
koliko lahko prinese zavarovanje Fleks za starejše?

Oseba v starosti

Oseba v starosti

50 let

65 let

3.500 EUR

3.000 EUR

Zajamčena
zavarovalna vsota

8.000 EUR

7.000 EUR

Zavarovalna vsota za
primer nezgodne smrti

20 EUR

15 EUR

Dnevno nadomestilo za
bolnišnično zdravljenje
zaradi nezgode

20 let

15 let

50 EUR/3,28 EUR

50 EUR/3,63 EUR

Mesečna premija/od tega
za dodatni kritji

11.213 EUR

8.347 EUR

Skupna vplačana premija
v dobi vlaganja

9.547 EUR

Informativna vrednost
stanja sredstev na
naložbenem računu po
izteku dobe vlaganja

14.778 EUR

Doba vlaganja

Izračun vrednosti premoženja na naložbenem računu je zgolj informativne narave in je narejen z
upoštevanjem zgornjih predpostavk.
V izračunih je upoštevana predpostavljena konstantna 4 % letna donosnost skladov, ki ne upošteva
cikličnega gibanja na kapitalskih trgih.

Priključite dodatno zavarovanje
Poskrbite za še več finančne varnosti z Dodatnim nezgodnim
zavarovanjem starejših. Zavarovanje krije trajno nezgodno
invalidnost, zlome, izpahe in izvine ter fizioterapevtsko
zdravljenje. Za lažjo odločitev lahko izbirate med vnaprej
pripravljenimi paketi zavarovalnih vsot in premij.
Potujete večkrat v tujino? Priključite lahko tudi Dodatno
zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco,
s čimer si zagotovite kritje stroškov nujnega zdravljenja in
povečane stroške prevoza v domovino zaradi nepredvidenih
bolezni ali nezgod, ki se pojavijo na potovanjih v tujini.

MOJI ZAPISKI:

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše
7 prednosti
PREPROSTA SKLENITEV
Zavarovanje sklenete brez izpolnjevanja zdravstvenega vprašalnika.
Na voljo so vam vnaprej pripravljene kombinacije zavarovalnih vsot
in premij za tri starostne skupine.

ENA POLICA ZA VSE ŽIVLJENJE
Zavarovanje nima vnaprej določene dobe
trajanja, zato lahko traja vse življenje.

KOMBINACIJA ZAVAROVANJA IN VARČEVANJA
Poleg tega, da ste zavarovani, v okviru zavarovanja tudi varčujete in
do sredstev dostopate glede na vaše potrebe.

DONOSNOST
Varčevanje v skladih lahko prinaša
potencialno višje donose kot varčevanje
v bolj konzervativnih oblikah.

PRILAGODLJIVOST
Zavarovanje lahko prilagajate svojim potrebam:
spreminjate sklade na polici in naložbeno strategijo,
dodatno vplačujete, priključite dodatna zavarovanja ...

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 zavarovanja. Po tem obdobju se tudi ne obračuna davek
od dohodka iz življenjskega zavarovanja. Prenos sredstev med
skladi ni obdavčen.
MESEČNA PREMIJA ŽE OD 20 EUR NAPREJ
Več informacij o tem in drugih življenjskih zavarovanjih: zivljenje.triglav.si ali 080 555 555.
V spletni poslovalnici i.triglav lahko dostopate do podatkov o sklenjenih policah, vpogledujete v stanje in gibanje sredstev, vplačane premije, ...

Izdala: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, december 2019

AKTIVNO UPRAVLJANJE PREMOŽENJA
Upravljanje sredstev lahko prepustite finančnim strokovnjakom.
Če izberete strategijo Finančni cilji, bodo vaša sredstva upravljali
po načelu življenjskega cikla (postopno zniževanje naložbenega
tveganja), v okviru strategije Aktivni naložbeni paketi pa bodo
sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki.

