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Padajoča zavarovalna vsota

S sklenitvijo Življenjskega zavarovanja kreditojemalcev poskrbite za
svojo finančno varnost in finančno varnost svojih najbližjih, saj se v primeru smrti kredit poplača iz sklenjenega zavarovanja.

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 efektivno obrestno mero v fiksni višini 10 % letno.

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 2 do 30 let pri enkratnem plačilu premije oz. 5 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 kritičnih
bolezni. Zavarovalnica tako izplača zavarovalno vsoto tudi v primerih, ki
jih krijeta dodatni zavarovanji.

Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni

Če se zavarovani osebi pripeti zavarovalni dogodek, se zavarovalna
vsota najprej nameni odplačilu kredita. Če zavarovalna vsota ne bi zadostovala, razliko do višine kredita pokrije zavarovalec sam, njen morebitni presežek pa zavarovalnica izplača upravičencu.

Ugodna enkratna ali obročna premija
Zavarovalno premijo za osnovno in dodatna zavarovanja lahko plačujete obročno ali jo plačate naenkrat v enkratnem znesku. Oba načina
plačila imata svoje posebne prednosti:
• Obročne premije se plačujejo le 2/3 zavarovalne dobe.
Primer: 10 let plačevanja in 15 let zavarovanja.
• Enkratna premija je nižja od vsote obročnih plačil.

Krije prvi pojav ene od naslednjih trinajstih bolezni: srčni infarkt, rak,
možganska kap, ledvična odpoved, presaditev glavnih organov, paraliza,
multipla skleroza, Alzheimerjeva bolezen (pred starostjo 60 let), Parkinsonova bolezen (pred starostjo 60 let), popolna in trajna odvisnost od
tuje pomoči (pred starostjo 55 let), zamenjava srčnih zaklopk, operacija
koronarne arterije ter operacija zaradi bolezni aorte.

Informativni izračun za Življenjsko zavarovanje
kreditojemalcev

Pri prvem pojavu kritične bolezni pri zavarovani osebi (oz. eni od dveh
zavarovanih oseb) zavarovalnica kreditodajalcu izplača zavarovalno
vsoto osnovnega zavarovanja do višine neodplačanega kredita. Morebitni presežek zavarovalne vsote pa izplača upravičencu za primer kritičnih bolezni.

Predstavljamo vam informativni izračun za:
• Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev z mesečnim ali enkratnim
plačevanjem premije,
• v kombinaciji z Dodatnim zavarovanjem trajne nezgodne invalidnosti in
• v kombinaciji z Dodatnim zavarovanjem kritičnih bolezni

Dodatno zavarovanje nezgodne invalidnosti

Informativni izračun je pripravljen na podlagi naslednjih predpostavk:
• zavarovana oseba je stara 30 let in je popolnoma zdrava,
• zavarovanje je sklenjeno za dobo 15 let,
• zavarovalna vsota za primer smrti znaša 60.000 EUR.

V primeru nastanka 50- in večodstotne 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 vedno začne
1. v mesecu. Pri tem se jamstvo za kritje kritičnih bolezni prične šest
mesecev po začetku jamstva osnovnega zavarovanja. Zavarovanje, kot
tudi jamstvo, preneha 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 s
tem v vlogi zavarovalca. Kot tak določi:
• višino zavarovalne vsote,
• upravičenca iz zavarovanja ter
• zavarovano osebo oziroma dve.
Zavarovana oseba je lahko kreditojemalec ali druga oseba, ki ustreza
starostnim omejitvam. Zavarovana oseba se mora strinjati s sklenitvijo
zavarovanja.
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Potrebujete več informacij?

Pokličite nas: 080 555 555

Plačilo premije za dobo:*
mesečno
10 let***
Zavarovalna vsota za primer smrti**

ali

v enkratnem
znesku

60.000

60.000

7,76

837,18

• za primer trajne nezgodne invalidnosti (NI)

4,58

456,38

• za primer pojava kritične bolezni (KB)

11,31

1.121,83

Osnovno zavarovanje + NI

12,34

1.293,56

Osnovno zavarovanje + KB

19,07

1.959,01

Osnovno zavarovanje + NI + KB

23,65

2.415,39

Premija za osnovno zavarovanje:
• za primer smrti
Premija za dodatna zavarovanja:

Seštevek premije osnovnega
in izbranih dodatnih zavarovanj:

Zneski so v EUR.
* Zavarovalna doba se določi tako, da je enaka dobi odplačevanja kredita.
** 	Zavarovalna vsota se letno znižuje. Ob sklenitvi zavarovanja se določi tako, da je
enaka znesku najetega kredita ali višja od njega.
*** 	Pri obročnem zavarovanju se premija plačuje le 2/3 zavarovalne dobe, zaokroženo
na cela leta.
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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 obstaja v dveh različicah: premija se plačuje obročno ali v enkratnem znesku. Zavarovanje nima varčevalnega
dela, zato je cenovno zelo ugodno.
Pregled zavarovanja
z obročnim plačevanjem premije

z enkratnim
plačilom premije

Zavarovalec

Kreditojemalec – fizična oseba.

Vključena zavarovanja

Osnovno zavarovanje:
• za primer smrti.

Kdo se lahko zavaruje:
• osebe, stare od 18 do 65 let.

Dodatno zavarovanje na izbiro:
• nezgodna invalidnost;
• zavarovanje kritičnih bolezni.

Kdo se lahko zavaruje:
• zavarovana oseba iz osnovnega zavarovanja;
• zavarovana oseba v starosti od 18 do 55 let.

Zavarovalne vsote (ZV)
osnovnega zavarovanja

Višina zavarovalne vsote (ZV):
• za primer smrti je dogovorjena
vnaprej, padajoča in enaka znesku
najetega kredita ali višja od njega.

Izplačila zavarovalnih vsot so lahko:
• v obliki enkratnega izplačila banki za
poplačilo kredita, morebitni presežek
zavarovalnica izplača upravičencu.

Vzajemno zavarovanje

S tem zavarovanjem se lahko zavaruje ena oseba ali dve osebi. Zavarovalno vsoto
za primer smrti zavarovalnica izplača samo enkrat, in sicer v primeru smrti ene od
zavarovanih oseb.

Zavarovalna doba

Od 5 do 30 let, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe.

Premija (vplačila)

Frekvenca plačevanja:
• obročno plačevanje: mesečno,
četrtletno, polletno, letno.

Minimalna premija:
• 4 EUR mesečno.

Možnost dodatnih vplačil:
•x

Od 2 do 30 let, vendar
ne dlje kot do 75. leta
starosti zavarovane
osebe.
* glej opombe

Varčevanje v sklopu
zavarovanja

x

x

Povečanje ZV

x

x

Predčasno izplačilo

x

x

Mirovanje zavarovanja

x

x

Odkup zavarovanja

x

x

Opomba
Legenda

*Minimalna enkratna premija znaša 150 EUR, dodatna vplačila v času trajanja zavarovanja niso mogoča.
= kot pri zavarovanju z obročnim plačevanjem premije; x = opcija ni mogoča.

Kakšne prednosti in koristi vam prinaša
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev?
Povečana varnost družine: S tem zavarovanjem poskrbite za finančno
varnost svojih najdražjih, saj se v primeru najhujšega kredit poplača iz
sklenjenega zavarovanja.
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. Obračunamo ga in plačate ga le v primeru trajanja zavarovanja manj kot
10 let. Poleg tega dohodek, ki se izplača zaradi smrti zavarovane osebe
iz življenjskega zavarovanje sklenjenega za primer smrti ni obdavčen z
dohodnino.

Ugodne premije: Zavarovalne premije so zelo ugodne, saj zavarovanje ne
vsebuje varčevalne komponente, hkrati pa se zavarovalna vsota v času
trajanja zavarovanja niža. Poleg tega plačujete obročne premije le 2/3
zavarovalne dobe, enkratna premije pa je nižja od vsote obročnih plačil.
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5 korakov do sklenitve zavarovanja:

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev
Zavarovalnice Triglav sklenete na banki,
pri kateri najemate kredit.
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Določite namen in
cilje sklenitve vašega
zavarovanja.
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Ko se odločite
za sklenitev,
skupaj s bančnim
svetovalcem izpolnite ponudbo
in vprašalnik o
zdravstvenem
stanju.

Zavarovanje sklenete na banki

Pri bančnem svetovalcu si
zagotovite podrobnejše
informacije in informativni
izračun.
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Na podlagi prejete dokumentacije
bomo izvedli sprejem v zavarovanje
in vas po potrebi napotili na zdravniški pregled.

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 posrednik.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.
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Poslali vam bomo polico, ki jo shranite skupaj z brošuro, saj so v njej
informacije, ki vam bodo koristile v
času trajanja zavarovanja.

Izdala: Zavarovalnica Triglav, d.d., produkcija: arnoldvuga+, foto na naslovnici: Thinkstock, februar 2015, 6. izdaja

Dostop do zavarovanja prek i.triglava
i.triglav je spletna storitev, namenjena strankam Zavarovalnice Triglav.
Omogoča vam:
• pregled podatkov na zavarovalnih policah,
• vpogled v stanje, strukturo in gibanje sredstev zavarovalnih polic v
različnih časovnih obdobjih,
• spremljanje plačil, izplačil in škod,
• izdelavo informativnih izračunov z upoštevanjem različnih premij,
časovnih obdobij in pričakovane donosnosti,
• vnos in spremljanje drugih naložb (delnic, obveznic),
• dostop do zavarovalnih zahtevkov in elektronsko posredovanje,
• seznanjanje z novostmi.
Spletna storitev i.triglav je sedaj dostopna tudi kot aplikacija na vašem
mobilnem telefonu.
Vabljeni na http://i.triglav.si

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

