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Vaše imetje brez dolgov

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

Kakšen je namen Življenjskega zavarovanja
kreditojemalcev?
Namenjeno je osebam, ki želijo finančno zaščititi svoje bližnje z zavarovalno vsoto za primer smrti in
sebe z dodatnimi zavarovanji, saj se v primeru najhujšega kredit poplača iz sklenjenega zavarovanja.
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev
Plačevanje premije

Zavarovalno kritje

Smrt

Zavarovalec

Kreditojemalec - fizična oseba

Kdo se lahko zavaruje

Osebe v starosti 18 do 65 let

Zavarovalna doba

Ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe

Vzajemno zavarovanje

Zavarovanje dveh oseb na eni polici
Minimalna premija

Obročno

Enkratno

2 do 30 let

1 do 30 let

4 EUR mesečno

2 EUR

Frekvenca plačevanja: mesečna, kvartalna, polletna, letna
Premija

x

Obdobje plačevanja

2/3
zavarovalne
dobe

Minimalna zavarovalna vsota

najmanj v višini najetega kredita

ob sklenitvi

Ob sklenitvi zavarovanja se določi zavarovalna vsota, ki ne sme biti nižja od
zneska najetega kredita. Med trajanjem zavarovanja se zavarovalna vsota znižuje
glede na zniževanje zneska neodplačanega kredita.

Zavarovalna vsota

V primeru smrti zavarovane osebe se kreditodajalcu izplača znesek v višini zneska
neodplačanega kredita. Morebitna razlika do višine zavarovalne vsote se izplača
upravičencu za primer smrti.
Dodatno zavarovanje za nezgodno invalidnost
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj

Dodatno zavarovanje za primer brezposelnosti (zavarujejo se lahko osebe v
starosti od 18 do 60 let na tako zavarovalno dobo, da ob izteku zavarovanja
niso starejše od 65 let)

Katere prednosti in koristi vam prinaša
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev?

Izjema je Dodatno zavarovanje za primer brezposelnosti, pri katerem
je zavarovalnica dolžna od plačane premije obračunati 8,5 - odstotni
davek od prometa zavarovalnih poslov, ne glede na trajanje tega dodatnega zavarovanja.

Povečana varnost družine: S tem zavarovanjem poskrbite za finančno
varnost svojih najdražjih, saj se v primeru najhujšega kredit poplača iz
sklenjenega zavarovanja.

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

Osebna varnost: Z izbiro dodatnih zavarovanj še povečate svojo varnost.
Sklenitev v banki: Zavarovanje lahko sklenete kar na banki, pri kateri
najemate kredit.
Davčne olajšave: Pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno
razmerje ni krajše od desetih let, zavarovalnica od plačane premije
ne obračuna 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov.
Obračuna ga le v primeru trajanja zavarovanja manj kot 10 let. Poleg
tega izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti upravičencu v primeru
smrti zavarovane osebe ni obdavčeno z dohodnino.
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Potrebujete več informacij?

Pokličite nas: 080 555 555

Osnovno zavarovanje
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je v prvi vrsti namenjeno poplačilu kredita z zavarovalno vsoto, ki se izplača v primeru smrti zavarovane osebe. Sklene se v kombinaciji z najemom kredita pri banki.
Zavarovalna doba se tako ujema z dobo najema kredita in znaša 1 do
30 let pri enkratnem plačilu premije oz. 2 do 30 let v primeru obročnega plačevanja premije. Zavarovalna vsota se določi tako, da je enaka
znesku najetega kredita ali višja od njega.
Osnovnemu zavarovanju za primer smrti lahko priključite še Dodatno
zavarovanje nezgodne invalidnosti in/ali Dodatno zavarovanje za primer brezposelnosti.

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

Dodatno zavarovanje za primer brezposelnosti
Krije 6 ali 12 obrokov po kreditni pogodbi zapadlih v plačilo v času,
ko je zavarovana oseba kot brezposelna oseba prijavljena na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje, ima pravico do denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti ter so izpolnjeni ostali
pogoji skladno z določili dopolnilih pogojev, ki urejajo to dodatno zavarovanje.
Zavaruje se lahko oseba, ki je državljan Republike Slovenije ali države
članice EU in je ob sklenitvi zavarovanja v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji v skladu z določili dopolnilnih pogojev.
Pravice iz zavarovanja lahko uveljavljate, če preneha veljati pogodba o
zaposlitvi kot posledica:
• redne odpovedi delodajalca iz poslovnega razloga;
• odpovedi v postopku zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja ali
v drugih postopkih prenehanja delodajalca;
• izredne odpovedi delavca zaradi delodajalčevih kršitev delovnopravne zakonodaje;
• in ostalih primerih, navedenih v dopolnilnih pogojih.
Maksimalna višina izplačanega obroka znaša 1.000 EUR, skupni izplačani znesek zavarovalnine pa lahko znaša največ 20 % zneska glavnice
kredita.

Dodatno zavarovanje nezgodne invalidnosti
V primeru nastanka 50- in več odstotne trajne invalidnosti kot posledice nezgode zavarovalnica kreditodajalcu izplača zavarovalno vsoto
osnovnega zavarovanja do višine neodplačanega kredita. Morebitni
presežek zavarovalne vsote pa izplača upravičencu za primer nezgodne invalidnosti.
Zavarovalno jamstvo osnovnega in dodatnih zavarovanj se začne prvega v mesecu. Pri tem se jamstvo za kritje brezposelnosti prične šest
mesecev po začetku jamstva osnovnega zavarovanja. Tako zavarovanje kot tudi jamstvo prenehata ob poteku zavarovalne dobe, ki je določena na polici, ali z izplačilom zavarovalne vsote. Izplačilo zavarovalne
vsote iz zavarovanja je odvisno od pojava zavarovalnega primera pri
zavarovani osebi oziroma eni od dveh zavarovanih oseb, navedenih na
polici. S predčasnim poplačilom kredita se zavarovanje ne prekine.

Zavarovalec in zavarovana oseba
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev sklene kreditojemalec, ki je na
zavarovalni polici v vlogi zavarovalca. Kot tak določi:
• višino zavarovalne vsote,
• upravičenca iz zavarovanja ter
• zavarovano osebo oziroma zavarovani osebi.
Zavarovana oseba je lahko kreditojemalec ali druga oseba, ki ustreza
starostnim omejitvam za sklenitev Življenjskega zavarovanje kreditojemalcev. Zavarovana oseba se mora strinjati s sklenitvijo zavarovanja.

Padajoča zavarovalna vsota
Ob sklenitvi zavarovanja se višina zavarovalne vsote določi tako, da ni
nižja od zneska najetega kredita, in se zastavi v korist kreditodajalca
do višine neodplačanega dolga. Zavarovalna vsota se letno znižuje,
podobno kot se niža neodplačani del kredita, in je ob koncu zavarovalne dobe enaka nič. Vsakoletne, spremenjene višine zavarovalne
vsote bodo navedene na vaši zavarovalni polici. Pri postopnem letnem
nižanju zavarovalnih vsot upoštevamo vračunano letno obrestno
mero, dogovorjeno ob sklenitvi zavarovanja (4, 6 ali 8 %).
Če se zavarovani osebi pripeti zavarovalni dogodek, se kreditodajalcu
izplača znesek v višini neodplačanega kredita. Morebitna razlika do višine zavarovalne vsote se izplača upravičencu. Če zavarovalna vsota
ne bi zadostovala, je razliko do višine kredita dolžan pokriti zavarovalec sam.

Premija
Zavarovalno premijo za osnovno in dodatna zavarovanja lahko plačujete obročno, ali pa jo plačate v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja. Oba načina plačila imata svoje prednosti:
• Obročna premija se plačuje le 2/3 zavarovalne dobe. Tako se na primer
pri zavarovanju z zavarovalno dobo 15 let premija plačuje 10 let.
• Enkratna premija je nižja od vsote obročnih premij v zavarovalni dobi.

Informativni izračun za Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev
Informativni izračun je pripravljen na podlagi naslednjih predpostavk:
• zavarovana oseba: oseba v starosti 30 let ob sklenitvi zavarovanja, popolnoma zdrava, nekadilec,
• zavarovalna vsota za primer smrti: 50.000 EUR,
• zavarovalna doba: 15 let,
• vračunana letna obrestna mera: 6 % letno,
• pri Dodatnem zavarovanju za primer brezposelnosti je izbrano kritje v višini 12 obrokov.
Višina premije

Vrsta zavarovanja in zavarovalnega kritja

Višina zavarovalnega kritja*

Obročno plačevanje**

Enkratno plačilo

Osnovno zavarovanje za primer smrti

50.000

10,00

1.182,32

Dodatno zavarovanje za primer trajne nezgodne invalidnosti

50.000

3,47

410,25

Dodatno zavarovanje za primer brezposelnosti***

417,65

8,47

953,87

Zneski so v EUR.
* Zavarovalna vsota osnovnega zavarovanja in dodatnega zavarovanja za primer trajne nezgodne invalidnosti se letno znižuje, podobno kot se niža neodplačani del
kredita, in je ob koncu zavarovalne dobe enaka nič. Pri dodatnem zavarovanju za primer brezposelnosti se v posameznem mesecu izplača zavarovalnina, ki je enaka
znesku obroka iz kreditne pogodbe, ki zapade v plačilo v mesecu, za katerega se izplačilo izvrši.
** Pri obročnem plačevanju premije se le-ta plačuje 2/3 zavarovalne dobe, zaokroženo na cela leta.
*** V premiji je upoštevan davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %.
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1. Prihranite čas.
2. Upravljajte svoja zavarovanja 		
enostavno, hitro in učinkovito.
3. Ohranite jasen pregled nad 		
zavarovanji.

Začnite zdaj.
Registrirajte se na:
www.triglav.si/
storitve/itriglav

Zavarovanje sklenete na banki
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev Zavarovalnice Triglav sklenete
na banki, pri kateri najemate kredit.
Seznam pooblaščenih bank je objavljen na spletni strani www.triglav.si.
Opozorilo: Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev ni bančna storitev ali produkt,
temveč banka nastopa le kot zavarovalni zastopnik. Življenjska zavarovanja
kreditojemalcev niso vključena v sistem zajamčenih vlog. Banka za donose in izplačila
po zavarovalnih policah ne jamči. Vse dodatne informacije o Življenjskem zavarovanju
kreditojemalcev dobite v splošnih pogojih, ki so na voljo v poslovalnicah bank.

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

Izdala: Zavarovalnica Triglav, d.d., produkcija: Gigodesign, fotografija na naslovnici: Gettyimages, junij 2021

Vaša
poslovalnica
je odprta dan
in noč

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

