
ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI

Kritje za primer smrti z enakomerno
ali padajočo zavarovalno vsoto!

V RESNI SITUACIJI
NA VARNI STRANI
ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Nevarnost
smrti



Zavarujte tveganja

ODGOVORNOST JE V VAŠIH ROKAH
BOLJE O TEM RAZMIŠLJATI ŽE ZDAJ

Niste oseba, ki meni: »Po meni potop.« Ne, vi ste odgovorni. 
Zase, za to, kar počnete, za svojega partnerja/partnerko in 
za družino. K temu sodi tudi zavarovanje za primer smrti. Ob 
sklenitvi našega življenjskega zavarovanja za primer smrti ste 
za to že poskrbeli.

ZA VSE POSKRBIMO

Z našim življenjskim zavarovanjem za primer smrti boste za-
varovali tiste, ki jih imate posebej radi. Svojega zakonskega 
partnerja/partnerko, svojega življenjskega sopotnika/sopot-
nico, svoje otroke in ostale, ki so odvisni od vas. Tiste, ki vam 
zaupajo in tiste, ki ste jim opora. Zato, da se poleg psihične 
obremenitve v primeru smrti ne pojavijo še finančne skrbi. 
Kot upravičence lahko imenujete tudi svoje poslovne par-
tnerje v vašem podjetju – po vaši želji. O tem odločate vi.

KREDITNA SPOSOBNOST

Pomemben vidik življenjskega zavarovanja za primer smrti je, 
da lahko pogodbo uporabite tudi kot zavarovanje pri banki, 
če se denimo odločate za najem kredita. Življenjsko zavaro-
vanje za primer smrti zagotavlja, da bo kredit v vsakem pri-
meru poplačan.



Preverite dejstva

VAŠI SITUACIJI PRIMERNO
Življenjsko zavarovanje za primer smrti se ravna po vas. Po tem, kar je za vas pomembno. To pa je lahko povsem različno:

•	 zavarovanje	življenjskih	partnerjev,	družine	in	sorodnikov,

•	 ohranitev	njihovega	življenjskega	standarda,

•	 skrb	za	prihodnost	vaših	otrok,	npr.	za	izobraževanje,	opravljanje	vozniškega	izpita,

•	 pokritje	finančnih	obveznosti,	kot	npr.	za	poroštvo	kredita,

•	 finančna	varnost	za	vaše	poslovne	partnerje	pri	ustanovitvi	podjetja.

Ne glede na vaše prioritete, poskrbi naše življenjsko zavarovanje za primer smrti za finančno stabilnost, če vaših prihodkov ne 
bi bilo več.

✔  FLEKSIBILNO KOT ŽIVLJENJE SAMO
Naše življenjsko zavarovanje za primer smrti je oblikovano glede na vaše osebne življenjske okoliščine. So ljudje s posebnimi 
poklicnimi tveganji in ljudje, ki imajo radi izzive pri preživljanju svojega prostega časa. Tako bo zavarovano prav tisto tveganje, ki 
ga potrebujete. Obstaja tudi možnost izbire dodatnega nezgodnega zavarovanja. Pri plačevanju premije pa boste hvaležni, če 
ste nekadilec ...

✔  ENAKOMERNO ALI PADAJOČE KRITJE
Zavarujete se in izberite najugodnejšo različico. 

✔  BREZ PRIMERJAVE
Življenjsko zavarovanje za primer smrti ni mogoče primerjati z nobenim socialnim zavarovanjem in je od teh zavarovanj neod-
visno. Omogoča zaščito vaših najbližjih. Zavarovalnina v primeru smrti je izplačana v enkratnem znesku in je upravičencem na 
voljo za pokritje neposrednih stroškov (npr. za poplačilo kredita), lahko pa se uporabi tudi za kritje dolgoročnih potreb, npr. za 
enkratno premijo samostojnega rentnega zavarovanja.

DOVOLITE, DA 
VAM SVETUJEMO
na brezplačni  telefonski številki
080 12 68 ali pokličite svojega svetovalca! 
wienerstaedtische.si

Izberete lahko

enakomerno ali padajočo zavarovalno vsoto.

idealno za zavarovanje 
družine

idealno za zavarovanje 
kreditov



Vse na kratko

ZAVARUJTE, KAR VAM JE POMEMBNO

ZAŠČITA

•	 finančno	zavarovanje	za	svojce	v	primeru	smrti

•	 neodvisnost	od	socialnih	zavarovanj

•	 preprečuje	finančne	stiske	partnerjev	in	družine

•	 pomaga	poskrbeti	za	prihodnost	vaših	otrok	npr.

za izobraževanje, vozniški izpit

•	 zagotavlja	zaščito	pri	kreditih	in	drugih	finančnih	obve-
znostih

•	 finančna	varnost	za	vaše	poslovne	partnerje

npr. pri ustanovitvi podjetja

SVOBODA IZBIRE

•	 izberete	zavarovalno	vsoto,	ki	ustreza	vašim	potrebam

•	 enakomerna	ali	padajoča	zavarovalna	vsota

•	 izberete	tiste	osebe,	ki	so	upravičene	za	izplačilo

•	 upravičence	lahko	kadarkoli	spremenite

•	 svojo	pogodbo	lahko	uporabite	za	zavarovanje	kredita

DODATKI

•	 takojšnje	kritje1 do največ 25.000,– EUR

•	 življenjsko	zavarovanje	za	primer	smrti	je	oblikovano	v	
skladu z vašimi potrebami

•	 nižja	premija	za	nekadilce

•	 udeležba	pri	dobičku	s	premijskim	bonusom2

•	 zavarovalno	kritje	velja	po	vsem	svetu3, 

poslovno ali zasebno

•	 možnost	 vključitve	 dodatnega	 zavarovanja	 za	 primer	
nezgodne smrti in nezgodne invalidnosti

Opomba: Namen te zloženke je kratka in osnovna predstavitev našega pro-
dukta. Ni ponudba v pravnem smislu. Zloženko smo pripravili skrbno, vendar 
lahko skrajšana različica besedila pripelje tudi do napačnega ali nepopolnega 
razumevanja. Obvezujoče in popolne informacije so navedene v dokumentaciji 
obvezujoče ponudbe, na polici in v pripadajočih zavarovalnih pogojih.

Za dodatne informacije enostavno pokličite svojega svetoval-
ca pri zavarovalnici Wiener Städtische ali brezplačno telefon-
sko številko, namenjeno vsem vprašanjem o zavarovanjih.

Brezplačna telefonska številka 080 12 68 
info@wienerstaedtische.si
wienerstaedtische.si

1 Začasno takojšnje kritje zajema dogovorjeno vsoto za primer smrti, vendar 
največ do zneska 25.000,– EUR, tudi če je v ponudbi določena višja zavaro-
valna vsota. Takojšnje začasno kritje velja:

•	 Če	 je	 zavarovanec	 v	 trenutku	 vložitve	 ponudbe	 popolnoma	 dela
zmožen, se ne zdravi in ni pod zdravniškim nadzorom, 

•	 kadar	v	pogojih	zavarovanja	niso	predvidene	omejitve	ali	izključitve	in

•	 da	je	bila	plačana	prva	premija.

Takojšnje začasno zavarovalno kritje začne veljati ob 00.00 uri naslednjega 
dne, ko je zavarovalna pogodba sklenjena, pod pogojem, da je bila do tega 
dne plačana prva premija.
Takojšnje začasno zavarovalno kritje preneha veljati, če zavarovalnica po-
nudbo zavrne ali takojšnje začasno zavarovalno kritje razglasi za končano, 
sicer pa najpozneje šest tednov po prispetju ponudbe. Takojšnje začasno 
zavarovalno kritje v vsakem primeru preneha veljati z dnem, ki je v polici 
naveden kot datum začetka zavarovanja. 
Zavarovalnica za takojšnje začasno zavarovalno kritje ne zaračunava po-
sebne	premije. Če	izplača	zavarovalnino	na	podlagi	takojšnjega	začasnega	
zavarovalnega kritja, zaračuna prvo letno premijo.

2 Udeležba na dobičku in premijski bonus
Pri zavarovanju za primer smrti se premija, ki jo je treba plačevati, zniža za 
znesek pričakovanega dobička v smislu »premijskega bonusa«. Ker presež-
kov, ki bodo doseženi v prihodnje ni možno predvideti, prihodnji premijski 
bonus ne more biti zajamčen. Prihodnji premijski bonus je v celoti odvisen 
od presežkov, ki bodo doseženi v času trajanja pogodbe.

3 Omejitve, kot denimo bivanje na kriznih oz. vojnih območjih, najdete v splo-
šnih zavarovalnih pogojih.

ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI

Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in 
veljajo enakovredno za oba spola.
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