Ali veste?
Vsak drugi Slovenec zelo dobro poskrbi za svojega jeklenega konjička in ga kasko
zavaruje. Obenem pa je samo vsak peti Slovenec življenjsko zavarovan in tako
poskrbi za socialno in finančno varnost svojih najbližjih v primeru najhujšega.

»Mami, se spomniš mojega prĳatelja Vida iz vrtca? Veš, izgubil je očka… in bal sem se, da bodo
težko shajali. Vprašal sem ga, če potrebujejo pomoč, pa mi je rekel, da je bil očka zavarovan in da
še naprej živĳo brez finančnih skrbi. Še vedno lahko trenira tenis in izpolni svoje sanje.«

Vidov očka je imel sklenjen Življenjski kasko, življenjsko zavarovanje za primer smrti, z ustrezno zavarovalno vsoto. Vidova mami se je odločila za delno izplačilo zavarovalne vsote v enkratnem znesku,
da je pokrila vse kredite, preostali del pa se izplačuje v obliki mesečne rente. Tako ima sedaj povišan
mesečni dohodek in lahko zagotavlja še vedno enak življenjski standard.

Naša soseda, 55-letna Majda, je ovdovela. Z možem še
nista odplačala kredita, ki sta ga najela za obnovo hiše,
najmlajša hči pa še študira.

Če z možem ne bi pred nekaj leti sklenila Življenjskega kaska, bi v tej težki situacĳi s hčerko ostali
brez pomembnega dela prihodkov v gospodinjstvu. Izplačilo zavarovalne vsote bo Majda prejemala
kot mesečno rento in s tem poskrbela, da bo družinski proračun ostal na trdnih temeljih tudi po tem,
ko se bo čez 7 let upokojila.

Pomembno je, da ste dobro zavarovani!
Ste se morda kdaj ujeli v neprĳetnem razmišljanju o tem, kako bi se nadaljevalo
življenje vaših najbližjih brez vas in vašega dohodka? Ste nehote razmišljali, ali bodo
lahko sami krili vsakdanje življenjske stroške (vzdrževanje doma in avtomobila,
nakup življenjskih potrebščin, odplačevali posojilo, ki ste ga najeli za stanovanje,
hišo, avto …)?

S sklenitvĳo Življenjskega kaska v primeru najhujšega poskrbite za:
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samo z enim dohodkom,

brezplačen zdravniški pregled,
Vse to za izjemno ugodno premĳo! Z boljšim življenjskim slogom pa še do ugodnejše premĳe!
KD Življenje vzpodbuja zdrav načina življenja, zato nagrajuje osebe z boljšim življenjskim slogom. Smo
prĳatelji in podporniki Društva za zdravje srca in ožilja Slovenĳe, ki pomembno prispeva k osveščanju
prebivalstva o zdravem načinu življenja.
V skrbi za boljši življenjski slog zavarovalcem Življenjskega kaska v sodelovanju z Društvom za zdravje
srca in ožilja Slovenĳe omogočamo eno izmed naslednjih ugodnosti:
a) dobrih 30 % popusta za enoletno članstvo v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenĳe,
ki tako znaša 9 EUR,
b) 50 % popusta za nakup ene od knjig iz zbirke Za srce, ki tako znaša 8 EUR, ali
c) brezplačno snemanje EKG srčnega ritma, meritev krvnega tlaka in nasičenosti krvi s kisikom.

Živite zdravo – plačajte malo!

30-letna Teja in Peter sta za nakup stanovanja najela kredit v višini 70.000 EUR, zato je
pomembno, da sta oba zavarovana za celotno višino kreditne obveznosti. Imata majhnega
otroka, zato sta kritje zvišala do višine štirikratnika letne bruto plače. Vsak od njĳu za obdobje
30 let sklene Življenjski kasko z zavarovalno vsoto 100.000 EUR in mesečno premĳo 17,67
EUR.
Pridno skrbita za boljši življenjski slog (sta nekadilca in velikokrat rekreativno tečeta), zato sta
upravičena do še ugodnejše premĳe, ki v tem primeru znaša le 14 EUR*.
Poskrbeti želita tudi za lastno finančno varnost v primeru nezgode, zato Življenjskemu kasku
priključita C paket dodatnih zavarovanj z mesečno premĳo 16,60 EUR. Paket vključuje
nezgodno zavarovanje, nezgodno zavarovanje otroka, kritične bolezni in dodatno zavarovanje
oprostitve plačila premĳe. V primeru 100 % trajne invalidnosti zaradi nezgode bo celotno
premĳo namesto njĳu plačevala zavarovalnica.
*V primeru boljšega življenjskega sloga (nekadilec, ne opravlja nevarnih del in aktivnosti, ustrezno zdravstveno stanje in
razmerje med telesno težo in višino) je zavarovana oseba upravičena do ugodnejše premĳe.

PRIPOROČLJIVA ZAVAROVALNA VSOTA
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Pomembno je upoštevati svetovno
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bil posameznik življenjsko zavarovan za
primer smrti za vsoto, ki doseže vsaj triali celo štirikratnik njegovega letnega bruto
zaslužka.
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ZAKAJ ZAVAROVANJE?
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se boste lahko rešili v primeru, če bo šlo kaj narobe.
• avarovanje je nalož a v varnost in ri odnost

Kdaj prične veljati zavarovalno kritje?
Zavarovalno kritje prične v celoti veljati prvega dne v mesecu, ki je na polici določen
kot začetek zavarovanja, če je bila do takrat že plačana prva premĳa.

bi morali
Koliko bi prejeli upravičenci, če se mi zgodi najhujše, in koliko davka
plačati?

vsote, ki je
V primeru smrti upravičenci prejmejo izplačilo zajamčene zavarovalne
nezgodno
navedena na polici Življenjskega kaska. Če imate sklenjeno še dodatno
izplačilo tudi
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upravičenci prejeli poleg vseh prej omenjenih zavarovalnih vsot še
vsoto za primer smrti zaradi prometne nesreče.
Izplačila zavarovalnih vsot upravičencem niso obdavčena.
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Zdravje je naša najpomembnejša dobrina, zato je smiselno, da mu posvetimo veliko
pozornosti. Življenjski kasko omogoča celostno zavarovalno zaščito s sklenitvĳo dodatnih
zavarovanj, ki jih lahko izberete posamezno in/ali v okviru paketa dodatnih zavarovanj:
Zdrav duh v zdravem telesu naj
bo moto vsakega posameznika.
Ali veste, da se je v Slovenĳi v
zadnjih letih število kadilcev
iz več kot 30 % zmanjšalo na
29,8 % za moške in na 21,7 %
za ženske?
(Vir:Tobaco Atlas)

Ali veste, da se je od leta 1996
povečalo število udeležencev
Ljubljanskega maratona iz 673
tekačev na skoraj 17.000
tekačev iz 47 držav v letu
2012?
(Vir: Planet siol.net)

• Dodatno življenjsko zavarovanje Boljše življenje z vključeno preventivno storitvĳo DNK
analize z zdravniškim posvetom.
• Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni za vas in vaše otroke. Dodatna zavarovalna vsota
se izplača v primeru prve pojavitve ene od 11 kritičnih bolezni.
Ali veste, da kar 26,4 % zaposlenih ne
dočaka pokojnine?
(vir: ZPIZ 2010)

• Dodatno zavarovanje oprostitve plačila premĳe v primeru delovne nezmožnosti zaradi
bolezni ali nezgode omogoča, da premĳe ni potrebno plačevati v času, ko ste
nezmožni opravljati svoje delo zaradi posledic bolezni ali nezgode. V tem času za vas
premĳo plačuje zavaovalnica.
• Dodatno zavarovanje oprostitve plačila premĳe v primeru 100 % trajne invalidnosti
zaradi nezgode omogoča oprostitev plačila premĳe do izteka dogovorjene dobe
plačevanja premĳe, če je v skladu s tabelo invalidnosti zavarovalnice ugotovljena 100 %
trajna invalidnost zaradi nezgode. Tako do izteka dogovorjene dobe plačevanja premĳe
za vas premĳo plačuje zavarovalnica.

Ali veste, da je kar 15 % svetovne
populacĳe invalidov? (vir: SURS, 2011)

Ali veste, da se je leta 2011 poškodovalo kar 12.154 oseb in da
v primeru bolniške zaradi nezgode prejmete samo 80 % neto
osebnega dohodka?
(Vir: SURS)

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE OMOGOČA NASLEDNJA KRITJA:
-

za primer smrti zaradi nezgode do 100.000 EUR
za primer smrti zaradi prometne nesreče do 50.000 EUR(1)
za primer trajne invalidnosti do 200.000 EUR
za dnevno nadomestilo za začasno nesposobnost za delo zaradi nezgode do 30 EUR
za dneve v bolnišnici zaradi nezgode do 60 EUR

PAKETI DODATNIH ZAVAROVANJ:
NEZGODNO ZAVAROVANJE (v EUR)

PAKET

Minimalna
zavarovalna
vsota za primer
smrti pri
življenjskem
zavarovanju

Smrt
zaradi
nezgode

Smrt
zaradi
prometne
nesreče(1)

Trajna
invalidnost

Izplačilo v
primeru
100 %
trajne
invalidnosti

Dnevi v
bolnišnici

Dnevno
nadomestilo

KRITIČNE
BOLEZNI

A

50.000

50.000

25.000

100.000

150.000

30

15

10.000

B

40.000

40.000

20.000

80.000

120.000

24

12

7.500

C

30.000

20.000

10.000

40.000

60.000

20

10

5.000

D

20.000

10.000

5.000

20.000

30.000

10

5

2.500

E

10.000

5.000

2.500

10.000

15.000

5

2

1.000

Posamezni paket vključuje tudi dodatno zavarovanje oprostitve plačila premĳe v primeru 100 % trajne
invalidnosti zaradi nezgode. Premĳa na osebo znaša 2 % od celotne dogovorjene premĳe.

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE OTROK (V EUR):
DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE OTROK (v EUR)
100 %
trajna
invalidnost

Trajna
invalidnost

Izguba
življenja zaradi
nezgode(2)

40.000

20.000

5.000

Izguba
Dan v
življenja zaradi
bolnišnici
bolezni(2)
1.000

5

Dan v
bolnišnici
v tujini

Izplačilo
za dan v
bolnišnici
v tujini

10

15

(1)V primeru smrti zaradi prometne nesreče se izplača seštevek zavarovalne vsote za primer smrti zaradi nezgode in zavarovalne
vsote za primer smrti zaradi prometne nesreče.
Zavarovalne vsote veljajo za eno osebo in se znižajo za 50 %, če nezgoda nastane pri opravilih, navedenih dopolnilnih pogojih za
dodatno nezgodno zavarovanje.
(2)Kritje za primer smrti velja od dopolnjenega 14. leta starosti dalje.

Družbena odgovornost KD Življenja
V zavarovalnici KD Življenje delujemo v skladu s svojim poslanstvom, saj želimo kot družbeno
odgovorno podjetje po najboljših močeh prispevati k širšemu razvoju skupnosti, kjer zavarovalnica
deluje. Odgovorno poslovanje predstavlja pozitiven prispevek za družbo, zato podpiramo dejavnosti,
ki spodbujajo socialni razvoj družbe.
Smo prĳatelji in podporniki pomembnih institucĳ, s katerimi omogočamo obiskovalcem in celotni
družbi obogatitev vsakdanjega življenja: Živalskega vrta Ljubljana, Arboretuma Volčji Potok, Postojnske
jame in Simfoničnega orkestra RTV Slovenĳa.
Vabimo vas, da se nam pridružite na Facebooku, kjer vas bo KD Živa
povabila na zanimive dogodke in delila poučne informacĳe o zavarovanjih:
https://www.facebook.com/zivizivljenje

Poslovne enote:
Kontaktni podatki
KD Življenje, zavarovalnica, d. d.
Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 582 64 00 / Faks: 01 518 19 95
E-pošta: info@kd-zivljenje.si
Internet: http://www.kd-zivljenje.si
Brezplačna telefonska številka: 080 30 30
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d.
Ljubljanska cesta 3 A, 6503 Koper
Tel.: 05 664 31 00 / Faks: 05 664 33 03
E-pošta: info@adriatic-slovenica.si
Internet: http://www.adriatic-slovenica.si
Brezplačna telefonska številka: 080 11 10

Zastopnik / agencĳa:

Poslovna enota Koper, Ljubljanska cesta 3 A,
6503 Koper, tel.: 05 664 30 11
Poslovna enota Kranj, Kidričeva cesta 2,
4000 Kranj, tel.: 04 281 70 00
Poslovna enota Novo mesto, Novi trg 1,
8000 Novo mesto, tel.: 07 373 06 21
Poslovna enota Nova Gorica, Erjavčeva ulica 19,
5000 Nova Gorica, tel.: 05 330 95 00
Poslovna enota Postojna, Novi trg 6,
6230 Postojna, tel.: 05 700 30 10
Poslovna enota Ljubljana, Dunajska cesta 63,
1000 Ljubljana, tel.: 01 582 45 00
Poslovna enota Murska Sobota,
Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota,
tel.: 02 539 10 10
Poslovna enota Celje, Lava 7,
3000 Celje, tel.: 03 425 35 00
Poslovna enota Maribor, Ulica Eve Lovše 15,
2000 Maribor, tel.: 02 320 81 10

