Zahtevek za spremembo naložbe življenjskega zavarovanja številka:
ZAVAROVALEC:
Priimek in ime/Naziv:

Datum, kraj in država rojstva:

Davčna številka:

Ulica in hišna številka/Sedež (stalni naslov):

Št. pošte in kraj (stalni naslov):

Država (stalni naslov):

Ulica in hišna številka/Sedež (začasni naslov):

Št. pošte in kraj (začasni naslov):

Država (začasni naslov):

Državljanstvo:

Vrsta osebnega dokumenta:

osebna izkaznica

potni list

Tel. št.:
Št. osebnega dokumenta:

Elektronski naslov:
Kontaktna oseba (za podjetja):

Velja do:

Naziv izdajatelja:

1. SPREMEMBA RAZDELITVE PREMIJE IN PRENOS PREMOŽENJA
a)
Razdelitev
prihodnje
premije
(nadaljnje plačevanje obročnih premij):
Dodatno
zavarovanje kritičnih
bolezni traja
10 let.
Oprostitev plačila premije v primeru delovne nezmožnosti velja do datuma izteka življenjskega zavarovanja oziroma izteka zavarovalnega leta, v katerem je zavarovana oseba dopolnila 65 let.

1.

5. VARNOST OTROK
4.3.LASTNA VARNOST

%
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%

%
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%

b) Prenos premoženja (v kolikor ta točka ni izpolnjena, velja, da premoženje ostane v prvotno izbranih naložbah):
1. Naložbe, iz katerih se prenaša premoženje (označite eno izmed spodnjih možnosti in po potrebi vpišite naložbe, iz katerih želite prenesti premoženje):
v nove naložbe prenašam celotno vrednost premoženja na polici v enakem %, kot je določen pri razdelitvi premije pod točko 1a,
v nove naložbe prenašam vrednost premoženja iz naslednjih naložb (vpišite tudi kolikšen del posamezne naložbe želite prenesti):
1.

%

2.

%

3.

%

4.

%

2. Nove naložbe, v katere se prenaša vrednost premoženja (vpišite tudi kolikšen del celotnega prenosa se prenese v posamezno naložbo).
1.

%
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2. IZJAVE
Izjavljam in s podpisom potrjujem, da so podatki na tem zahtevku točni in resnični.
Strinjam se, da do dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje dostopam preko spletne strani: www.as.si/informacije-za-vlagatelje/.

Zahtevek za spremembe življenjskega zavarovanja je sestavni del zavarovalne pogodbe.
Podpis zavarovalca:

Podpis zakonitega zastopnika:

Kraj in datum:

Podpis predstavnika zavarovalnice:
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Navodila za izpolnjevanje
Sprememba razdelitve premije in prenos premoženja med naložbami je možen po preteku enega leta trajanja zavarovanja.
Sprememba je možna prvega dne v naslednjem mesecu, če je zahtevek prispel na zavarovalnico do 15. v tekočem mesecu; v nasprotnem primeru se sprememba izvede v
naslednjem mesecu. Pogoj je, da so plačane vse zapadle premije. Če je dogovorjeno trimesečno, polletno ali letno plačilo premije, se sprememba izvede, ko v plačilo zapade
trimesečna, polletna ali letna premija.
Za police življenjskega zavarovanja z enkratnim plačilom premije se izpolni le točka 1b - prenos premoženja.
Naložbe se lahko izberejo iz vsakokratne veljavne ponudbe zavarovalnice izbere. Na izbiro so naložbeni paketi, naložba z zajamčenim donosom, investicijski skladi in tržni
vrednostni papirji plemenitih kovin.
PAKETI
Aktivni naložbeni paket
Uravnoteženi naložbeni paket
Konzervativni naložbeni paket
Zajamčeni AS 2

INVESTICIJSKI SKLADI
Podskladi KD Krovnega sklada:

Tuji investicijski skladi:

KD Galileo, mešani fleksibilni
KD Rastko, evropski delniški
KD Bond, obvezniški - EUR
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov
KD Balkan, delniški
KD Novi trgi, delniški
KD Tehnologija, delniški
KD Surovine in energija, delniški
KD Vitalnost, delniški
KD Latinska Amerika, delniški
KD Vzhodna Evropa, delniški
KD Indija – Kitajska, delniški
KD MM, sklad denarnega trga - EUR
KD Dividendni, delniški
KD Amerika, delniški

KD Victoria, delniški vzajemni

TRŽNI VREDNOSTNI PAPIRJI
PLEMENITIH KOVIN
ETFS Physical PM Basket
ETFS Physical Swiss Gold
ETFS Physical Silver
ETFS Physical Palladium
ETFS Physical Platinum

Po eni polici življenjskega zavarovanja so sredstva lahko vezana na največ:
- štiri investicijske sklade/tržne vrednostne papirje in naložbo z zajamčenim donosom,
ali
- naložbo z zajamčenim donosom,
ali
- en naložbeni paket in naložbo z zajamčenim donosom.
V posamezni podsklad KD Krovnega sklada oziroma naložbo z zajamčenim donosom oziroma tržni vrednostni papir mora biti razporejeno najmanj 25 EUR mesečne premije.
V izbran naložbeni paket oziroma tuji investicijski sklad mora biti razporejeno najmanj 50 EUR mesečne premije.
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