NOVOST!
Nezgodna
re
nad 25 % nta
do 50 % tra
invalidnost jne
i

Varnost
v vseh
življenjskih
trenutkih

www.as.si 080 11 10

Ali veste?
•
•
•
•
•
•

Vsak drugi Slovenec zelo dobro poskrbi za svojega jeklenega konjička in ga kasko zavaruje. Po drugi strani
pa se samo vsak peti Slovenec življenjsko zavaruje, s čimer poskrbi za socialno in finančno varnost svojih
najbližjih v primeru najhujšega.
Leta 2014 je bilo 13.100 prijavljenih poškodb pri delu. (Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, www.nijz.si)
V primeru bolniške odsotnosti zaradi nezgode prejmete samo 80 % neto osebnega dohodka.
Invalidi so najštevilnejša manjšina, ki šteje kar 16 % svetovne populacije in vztrajno narašča. (Vir: STAT, 2014)
V Sloveniji je več kot 88.300 invalidskih upokojencev, kar znaša 16 % med vsemi upokojenci. (Vir: STAT, 2014)
Invalidska pokojnina je nižja od redne pokojnine.

Današnje stanje pokojnin. Kako se to odraža na našem finančnem stanju?
Razmerje pokojnine – plače po letih
leto

povprečne starostne pokojnine v %

povprečne invalidske pokojnine v %

2006

68,6

55,1

2007

67,1

53,7

2008

67,1

53,8

2009

66,6

53,4

2010

64,7

51,8

2011

63,4

50,6

2012

62,1

48,5

2013

61,7

47,9

2014

60,8

47,1

2015*

60,2

46,6

2016*

59,5

46,0

Vir: zpiz.si
*Novembra 2015 je SURS spremenil vir podatkov o izplačanih plačah za zaposlene osebe v javnem sektorju (ISPA P), kar vpliva na višino
povprečne plače. Razmerja med posamezno vrsto pokojnine in plačo za leto 2014 so izračunana na podlagi primerljivega podatka o plači za
leto 2014, ki ga je objavil SURS.
Opomba: do leta 2011 je prikazano razmerje med povprečno neto plačo in povprečno neto pokojnino z varstvenim dodatkom, od leta 2012
naprej pa brez varstvenega dodatka.

Povprečna neto pokojnina, 1 – 12/2016
zneski v EUR

delež v neto plači v %

starostna

vrsta

612,64

59,5

invalidska

474,07

46,0

Povprečna neto plača, 1 – 12/2016
neto
Vir: zpiz.si

1030,16

Koliko sredstev je potrebnih, da bi v primeru invalidnosti prilagodili
življenjske razmere?
Invalidnost lahko doleti vsakega izmed nas. Tako vzroki kot posledice invalidnosti se po svetu razlikujejo predvsem
zaradi različnih družbenoekonomskih razmer in različnih ukrepov, ki jih države sprejemajo za izboljšanje pogojev
življenja svojih državljanov.

Priporočilo Zveze potrošnikov Slovenije
“Ustrezno zavarovalno vsoto boste realno ocenili na podlagi vaših letnih prihodkov. Uveljavljeno načelo
je, da mora biti zavarovalna vsota za primer invalidnosti približno šestkratnik letnih prihodkov.”
Vir: revija VIP 7/8 2012

Izračun ustrezne zavarovalne vsote za primer trajne invalidnosti:

1.030,16 EUR
povprečna neto plača

x

12

x

6-kratnik

meseci

=

74.171,52 EUR
ustrezna zavarovalna vsota

Ocena stroškov v primeru nastanka invalidnosti:

v EUR

Prilagoditev bivališča
(sprememba višine vseh kuhinjskih naprav in pohištva, prilagoditev notranjih vrat in podov invalidskemu
vozičku, prilagojene sanitarije, dvigalo do posebne postelje)

25.000

Invalidski voziček

10.000

Prilagoditev vozila

10.000

Hišno dvigalo

10.000

Medicinski pripomočki

2.000

Obnovitvena rehabilitacija, zdravilišče, zdravila (beli recept)

15.000

Skupaj

72.000

Opomba: V tabeli je navedena ocena stroškov. Zneski so odvisni od oblike invalidnosti, življenjskega sloga, cen pripomočkov in ostalih dejavnikov.

Invalidska vrzel
(razlika med današnjo plačo in invalidsko pokojnino)
Koliko sredstev na mesec vam omogoča enak standard?

Že imate nezgodno rento?
Koliko enkratnih sredstev vam ohranja enak življenjski standard v
primeru invalidnosti?

Ste že poskrbeli za pokritje te razlike?

Z Življenjskim kaskom – Asistenco življenja poskrbite za lastno varnost
v primeru nezgode
Lastna varnost v primeru nezgode
Nezgodna renta nad 25 % do 50 %
VIŠINA PRESKRBLJENOSTI (V EUR)
500

600

800

1.000

5 let

2,29

2,75

3,66

4,58

10 let

4,39

5,26

7,02

8,77

15 let

6,31

7,57

10,09

12,62

20 let

8,07

9,69

12,92

16,15

Dolgotrajna preskrbljenost!
V primeru večje in trajne
poškodbe se lahko renta
izplačuje do 20 let.

MESEČNA PREMIJA (V EUR)

Doba/mesečna renta
ČAS PRESKRBLJENOSTI

• Nezgodna renta
Se izplačuje dogovorjeno
dobo izplačevanja v
primeru ugotovljene trajne
invalidnosti nad 25 %
do vključno 50 %.

Dedni nezgodni renti!
V primeru najhujšega
upravičenec prejema
preostalo dobo enako
rento.

Nezgodna renta nad 50 %
Doba/mesečna renta

500

600

800

1.000

5 let

1,00

1,20

1,60

1,99

ČAS PRESKRBLJENOSTI

• Nezgodna renta
Se izplačuje dogovorjeno
dobo izplačevanja v
primeru ugotovljene trajne
invalidnosti nad 50 %.

10 let

1,91

2,29

3,06

3,82

15 let

2,75

3,30

4,40

5,50

20 let

3,52

4,22

5,63

7,04

MESEČNA PREMIJA (V EUR)

VIŠINA PRESKRBLJENOSTI (V EUR)

Oprostitev plačila celotne premije!
V primeru 100 % trajne invalidnosti
zaradi posledic nezgode ste
oproščeni plačila premije do izteka
dogovorjenega trajanja zavarovanja.

• Trajna invalidnost zaradi nezgode Za večje in trajne poškodbe se izplača tudi do 300 % zavarovalne vsote.
• Zlom kosti zaradi nezgode
• Dnevno nadomestilo zaradi nezgode
• Dan v bolnišnici zaradi nezgode

Za večje in trajne poškodbe se izplača več!
• 2-kratnik – če trajna invalidnost znaša nad 50 % do 75 %, se za vsak
odstotek med 50 % in 75 % namesto enega izplačata dva odstotka
zavarovalne vsote,
• 3-kratnik – če trajna invalidnost znaša nad 75 % do 99,99 %, se za vsak
odstotek med 50 % in 99,99 % namesto enega izplačajo trije odstotki
zavarovalne vsote,
• 300 % zavarovalne vsote v primeru 100 % trajne invalidnosti.

Maksimalne zavarovalne vsote (v EUR)
Trajna invalidnost
zaradi nezgode
100.000
1

Izplačilo v primeru 100 % trajne
Nezgodna renta z
invalidnosti
izplačevanjem 20 let1
300.000

1.000

Zlom kosti

Dnevno
nadomestilo
zaradi nezgode

Dan v bolnišnici
zaradi nezgode

do 5.000

30

60

Nezgodna renta se izplačuje dogovorjeno dobo izplačevanja v primeru ugotovljene trajne invalidnosti nad 50 %.

Varnost najbližjih in varnost otrok!
Varnost najbližjih
Maksimalne zavarovalne vsote (v EUR)

Varnost otrok
Maksimalne zavarovalne vsote (v EUR)

Smrt zaradi
prometne
nesreče

Smrt zaradi
nezgode

PAKET

Trajna
invalidnost
zaradi nezgode

Izplačilo v primeru
100 % trajne
invalidnosti

Nezgodna renta
z izplačevanjem
20 let1

Zlom kosti

50.000

100.000

A

30.000

90.000

450

do 2.000

Nezgodna renta se izplačuje dogovorjeno dobo izplačevanja v primeru ugotovljene trajne invalidnosti nad 50 %.

1

Oprostitev plačila premije
V primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode vam zavarovalnica plačuje premijo:
• do izteka življenjskega zavarovanja v primeru trajne invalidnosti, višje od 50 %,
• 2 leti v primeru trajne invalidnosti od 25 % do 50 %.

Poskrbite za lastno varnost in varnost najbližjih tudi v času vaše začasne
nezmožnosti plačevanja premije!
V primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode vam zavarovalnica
plačuje premijo skupno za največ 24 mesecev oziroma 12 mesecev za posamezni dogodek.2
V primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti lahko prejmete še dodatna denarna sredstva –
mesečno nadomestilo, ki vam ga lahko izplačujemo skupno največ 24 mesecev oziroma 12 mesecev za
posamezni dogodek.3
2
K življenjskemu zavarovanju se lahko priključi Oprostitev plačila premije v primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode ali Oprostitev
plačila premije v primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode.
3
Pogoj za priključitev mesečnega nadomestila zaradi brezposelnosti ali delovne nezmožnosti je že priključena Oprostitev plačila
premije v primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode.

Omogočite svojim najbližjim, da bodo ohranili življenjski standard v
primeru najhujšega!
Priporočilo Zveze potrošnikov Slovenije
“Ustrezna zavarovalna vsota za primer smrti znaša približno trikratnik letnih prihodkov.
Seveda ne pozabite upoštevati tudi potreb družinskih članov, ki so odvisni od vas, in posledic, ki bi jih
utrpeli zaradi vaše nezgodne smrti ali trajne invalidnosti. To še posebej velja, če odplačujete dolgoročni
kredit. Za večje zavarovalne vsote se običajno odločajo ljudje z aktivnejšim načinom življenja, pri katerih
je možnost nepričakovane nezgode večja.”
Vir: revija VIP 7/8 2012

Živite zdravo - plačate malo!
30-letna Teja in Marko 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 trikratnika
letne bruto plače. Vsak od njiju za obdobje 30 let sklene Življenjski kasko – Asistenco življenja z zavarovalno
vsoto 100.000 EUR in mesečno premijo 18,41 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 14,56 EUR4.
4
V primeru boljšega življenjskega sloga (nekadilec, ne opravlja nevarnih del in aktivnosti, ustrezno zdravstveno stanje ter razmerje med telesno
težo in višino) je zavarovana oseba upravičena do ugodnejše premije.

Zakaj moramo imeti Asistenco našemu zdravju?

1. Bolezni srca in ožilja
• Za boleznimi srca in ožilja letno zboli več kot
17 milijonov ljudi. (Vir: stat.si, 2010)
• V Sloveniji vsako leto možgansko kap doživi
več kot 4.500 ljudi. V invalidnost vodi kar
20 %-30 % vseh primerov. Možganska kap je
najpogostejši vzrok invalidnosti pri odraslih v
razvitem svetu.

•

(Vir: pomagamprvi.si, 2014)

V Sloveniji približno 3.000 ljudi na leto utrpi
akutni miokardni infarkt. (Vir: pza.si, 2014)

2. Rakasta obolenja
• V svetu za rakom vsako leto zboli več kot 12
milijonov ljudi. (Vir: stat.si, 2010)
• V zadnjih letih vsako leto za rakom zboli blizu
12.000 Slovencev, umre pa jih nekaj več kot
5.500; med nami trenutno živi že več kot 70.000
ljudi, ki so bili kadar koli zdravljeni zaradi ene od
rakavih bolezni. (Vir: Zdrav Vestn 2012; 81: 407–12)
• Razmerje med številom novo zbolelih in številom umrlih za rakom kaže, da je zdravljenje
uspešnejše in da vse več bolnikov ozdravi ali
živi s to boleznijo, ne pa da zaradi nje umre.
(Vir: ivz.si, 2010)

3. Težke poškodbe in bolezni
• V Sloveniji vsako leto doživi poškodbo glave
okoli 4.000 oseb. Večina poškodb glave je
posledica prometnih nesreč. (Vir: sta.si, 2008)
• 30 % ljudi, ki utrpijo poškodbe glave, po
poškodbi neprenehoma potrebuje pomoč.
(Vir: sta.si, 2008)

4. Bolezni s trajnimi posledicami
• Približno 5,1 milijona prebivalcev v EU ima
Alzheimerjevo bolezen, ki je najpogostejša
oblika demence. (Vir: ec.europa.eu, 2009)
• V Sloveniji je skoraj 10.000 bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo. Zaradi te bolezni pa niso
prizadeti le bolniki, temveč predstavlja veliko
breme tudi za njihove najbližje. (Vir: e-zdravje.si)

V trenutku se lahko vse spremeni
Katjo je pri 28 letih doletela možganska kap. Zaradi posledic možganske kapi je bila štiri mesece na invalidskem
vozičku. Imela je šestmesečno rehabilitacijo, od tega je bila tri mesece v hospitalizaciji.
Danes je zaposlena za polovični delovni čas in živi normalno življenje, še vedno pa v lastni organizaciji hodi
na fizioterapijo enkrat do dvakrat na teden.

Možganska kap
– bolniška (90 % plače brez malice in prevoza)

Poraba prihrankov

3-mesečna
rehabilitacija med
hospitalizacijo

3-mesečna
rehabilitacija v dnevni
hospitalizaciji

Dvig kredita za kritje povečanih življenjskih stroškov

Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni omogoča večkratno izplačilo
zavarovalnine in krije 21 kritičnih bolezni, ki so razdeljene v štiri skupine.
1. Bolezni srca in ožilja

•
•
•
•
•
•

Srčni infarkt
Obvodna operacija koronarne arterije (by-pass)
Operacija srčnih zaklopk
Operacija aorte
Možganska kap
Koronarna angioplastika

3. Težke poškodbe in bolezni
Slepota
Večje opekline
Paraliza
Poškodba glave

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2. Rakasta obolenja
• Rak
• Benigni možganski tumor

4. Bolezni s trajnimi posledicami
• Ledvična odpoved
• Presaditev glavnih organov
• Multipla skleroza
• Koma
• HIV zaradi transfuzije krvi
• Alzheimerjeva bolezen
• Parkinsonova bolezen
• Akutni virusni encefalitis
• Bakterijski meningitis

Si v primeru nastanka kritične bolezni želite zagotoviti enkratno izplačilo za zdravljenje? Ali želite poskrbeti, da vam v
tem primeru ne bo treba skrbeti za finančna sredstva in se boste lahko posvetili le vašemu zdravljenju?
Že imate rešitev za izpad dohodka, če bostezaradi hude bolezni odsotni z dela?
Si želite poskrbeti za večkratna izplačila zavarovalnine v primeru ugotovitve obolelosti katere izmed
kritičnih bolezni?
Če hudo zbolite, vam lahko kredit predstavlja še večje finančno breme.
Če vas doleti huda bolezen, bo to finančno obremenilo tudi vašo družino in najbližje.
V primeru kritične bolezni potrebujete finančna sredstva, s katerimi si lahko omogočite dodatno zdravljenje
za čim hitrejše in uspešnejše okrevanje po bolezni in tudi kritje dodatnih življenjskih stroškov (prevozi v
bolnišnico in terapije, nakup pripomočkov).

Vrnitev na delo
za polovični delovni čas (nižja plača)

Fizioterapije enkrat do
dvakrat na teden (v lastni režiji)

Želite izboljšati počutje in si zagotoviti
trdnejše zdravje?
Upravičeni ste do treh genetskih analiz z nasvetom, hkrati si
povišate višino izplačila za zdravljenje!5

Po 1. letu:
za izbrane kritične bolezni

Po 3. letu:
za odziv na zdravila

Po 5. letu:
za zdrav življenjski slog

Analiza za posamezne bolezni
iz skupin:
• rakasta obolenja (kožni rak
bazalnih celic, pljučni rak,
rak debelega črevesa in
danke, rak mehurja, kronična
limfatična levkemija, rak
prostate – za moške, rak dojke
in rak jajčnikov – za ženske),
• bolezni srca in ožilja (srčni
infarkt, možganska kap,
periferna bolezen arterij,
motnje srčnega ritma –
aritmija, venska tromboza in
pljučna embolija, povišan
krvi tlak – hipertenzija),
• sladkorna bolezen tipa 1 in 2.

Analiza za zdravila:
• uravnavanje sladkorja v krvi
(Metformin),
• preprečevanje nastajanja
krvnih strdkov (Klopidogrel),
• zdravljenje stabilne koronarne
arterijske bolezni (Perindopril),
• zaviranje izločanja želodčne
kisline (Omeprazol),
• preprečevanje strjevanja krvi
(Varfarin),
• zniževanje holesterola v krvi
(Statini) in
• citostatik za zdravljenje raka
(Fluorouracil).

Analiza vam poda informacije:
• kako do vaše idealne telesne
teže,
• kako geni vplivajo na vašo
presnovo in zdravje,
• katere vitamine in minerale
potrebuje vaše telo,
• kateri šport in rekreacija
ustrezata vašim genom.

Z ustrezno spremembo
življenjskega sloga se boste
bodisi lahko izognili razvoju
bolezni bodisi zmanjšali
verjetnost za njen razvoj.
Hkrati boste lahko z zgodnjimi
preventivnimi obiski zdravnika
zagotovili pravočasno odkritje
in zdravljenje bolezni.

V primeru obolelosti za
posamezno boleznijo lahko
povečate učinkovitost in
varnost posameznih terapij.

V primeru ugotovitve kritične bolezni.

Na podlagi analize pridobite
informacije, ki omogočajo
ustrezno ukrepanje in
spremembo življenjskega sloga
za doseganje boljšega počutja
in trdnejšega zdravja, s
poudarkom na preprečevanju
razvoja srčno-žilnih obolenj.

Doba genetike omogoča vedno boljše storitve na področju osebne medicine,
katere namen je med drugim opozoriti na nagnjenost posameznika k
določenim boleznim. Uporabite zgodnjo preventivo in se izognite nepotrebnemu
tveganju!

Kaj morate vedeti:
DNK analize zagotavlja podjetje Geneplanet d. o. o.
Testi so zasnovani v skladu s sodobnimi smernicami
in pravili priprave genetskih testov ter sledijo
priporočilom britanske Komisije za humano genetiko.
Analize se izvajajo v ustrezno certificiranih laboratorijih pod vodstvom visoko kvalificiranih strokovnjakov. V preventivnih ukrepih so upoštevani napotki in
smernice slovenske medicinske prakse.
5

Preventivna storitev za zdravje
vsebuje tri različne DNK analize s
personaliziranimi nasveti, hkrati pa
si zagotovite preventivna priporočila
skozi celotno trajanje dodatnega
zavarovanja.

Pomembno!
Celoten potek preventivne storitve je anonimen
in se vodi pod referenčno številko. Za rezultate
DNK analize boste tako vedeli samo vi, kar pomeni,
da zavarovalnica ne prejme rezultatov in ti ne
vplivajo na oceno zdravstvenega stanja ob sprejemu
v zavarovanje.

Asistenca vašemu zdravju
Lastna varnost v primeru bolezni
• Izplačilo za zdravljenje – izplačilo prejmete v enkratnem znesku tudi do trikrat
od 90 % do 270 %
zavarovalne vsote

+

10 %
zavarovalne vsote

Večkratna izplačila!

V primeru prve ugotovitve katere od kritičnih bolezni v
posamezni skupini se izplača 90 % zavarovalne vsote.
Obveznost zavarovalnice za primer ugotovitve kritične
bolezni iz skupine, iz katere zavarovalnina še ni bila
izplačana, ostane v veljavi, razen v primeru nastanka
bolezni iz 4. skupine.
Zavarovalna vsota se lahko izplača do trikrat:6

90 % + 90 % + 90 % = 270 %.

ALI

13 %
zavarovalne vsote

Dodatno izplačilo ob
izteku!

V primeru ugotovitve prve
kritične bolezni se zavarovani
osebi ob izteku dodatnega
zavarovanja dodatno izplača
10 % zavarovalne vsote.

=

do 283 %
zavarovalne vsote

Preventivna storitev - še višje
dodatno izplačilo ob izteku!

Če je priključena Preventivna storitev
za zdravje, se v primeru ugotovitve prve
kritične bolezni zavarovani osebi ob izteku
dodatnega zavarovanja dodatno izplača
13 % zavarovalne vsote.

• Zdravstvena renta – hkrati prejemate tudi obročna izplačila; renta se lahko izplačuje do trikrat
Poskrbite za finančni primanjkljaj, ki lahko nastane kot izpad dela dohodka v času bolniške odsotnosti ali predčasne
invalidske upokojitve.
Večkratno izplačilo zdravstvene rente!
Tudi v primeru obročnih izplačil se lahko izplača več Zdravstvena renta se lahko izplačuje do trikrat.6
Primer:
Tri zdravstvene rente v višini 1.000 EUR/mesec =

6- ali 10-letna zdravstvena renta
vsak mesec za obdobje 6 ali 10 let
tudi do 1.000 EUR mesečno

3 x (1.000 x 12 x 10) = 360.000 EUR

V primeru prve ugotovitve katere od kritičnih bolezni
v posamezni skupini se prične z izplačevanjem mesečne rente.
Obveznost zavarovalnice za primer ugotovitve kritične bolezni
iz skupine, iz katere zavarovalnina še ni bila izplačana, ostane
v veljavi, razen v primeru nastanka bolezni iz 4. skupine.

Dedna zdravstvena renta!
V primeru najhujšega upravičenec prejema
preostalo dobo enako rento.

1. Podaljšanje dodatnega zavarovanja kritičnih bolezni s trajanjem 10 let
Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni se lahko sklene za 10 let in ga je možno podaljšati
brez vprašanj o zdravstvenem stanju.7
Če je bila v prvih 10 letih trajanja dodatnega zavarovanja kritičnih bolezni ugotovljena
obveznost za izplačilo zavarovalnine za katero izmed kritičnih bolezni, obveznost za izplačilo
v primeru iste kritične bolezni po podaljšanju ne velja.

Večkratna enkratna
izplačila in izplačila
zdravstvene rente
tudi po 10 letih!

2. Dolgoročna varnost v primeru bolezni
Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni se lahko sklene z enakim trajanjem kot življenjsko zavarovanje.8
Zavarovalnina se izplača največ enkrat iz posamezne skupine.
Podaljšanje je možno po 10 letih. Podaljšanje ni možno, če je v času trajanja dodatnega zavarovanja nastopila kritična bolezen iz 4. skupine. Ob
podaljšanju se na podlagi takrat veljavne ponudbe zavarovalnice sporazumno določi nova premija. Premija se določi glede na višino zavarovalne vsote
oziroma mesečne rente, trajanje dodatnega zavarovanja in značilnosti zavarovane osebe, zlasti njene pristopne starosti in življenjskega sloga.
8
Iztek dodatnega zavarovanja kritičnih bolezni, ki se sklene z enakim trajanjem kot življenjsko zavarovanje, je določen na datum izteka življenjskega
zavarovanja ali dobe plačevanja premije, oziroma datum izteka zavarovalnega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 70 let, če je to prej.
6
7

Petrin primer:
30-letna Petra sklene zavarovanje z zavarovalno dobo 20 let. Ker skrbi za boljši življenjski slog, je upravičena
do ugodnejše premije. Za svojo varnost in varnost najbližjih poskrbi s sklenitvijo dodatnih zavarovanj.
Zavarovalna vsota v EUR

Mesečna premija v EUR

10.000

1,62

1.000

3,82

500

8,07

75.000

10,35

300

5,83

Lastna varnost v primeru nezgode
Trajna invalidnost zaradi nezgode
Nezgodna renta – 10-letna (nad 50 %)
Nezgodna renta – 20-letna (nad 25 % do 50 %)
Lastna varnost v primeru bolezni9
Zavarovalna vsota za kritične bolezni10
Zdravstvena renta – 10-letna10
Preventivna storitev za zdravje

brezplačno

Varnost najbližjih
Zavarovalna vsota za primer smrti (smrt zaradi bolezni ali nezgode)11
Oprostitev plačila premije v primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti

60.000

6,14
2,15
37,98

Skupaj

12

Petri po 5 mesecih od začetka zavarovanja postavijo diagnozo raka dojke, ki ga po letu dni zdravljenja
uspešno preboli.
Poskrbela je za lastno varnost v primeru bolezni, zato prejme:
izplačilo za zdravljenje – 90 % ZV

67.500

zdravstveno rento za obdobje 10 let

36.000
103.500

Skupaj

Petra je zaradi bolezni leto dni na bolniški. Poskrbela je
za oprostitev plačila premije v primeru brezposelnosti ali
delovne nezmožnosti, zato zavarovalnica namesto Petre
plača 11 mesečnih premij.

1. oprostitev plačila
premije

Leto dni po vrnitvi v službo Petro odpustijo. Ponovno uveljavi
oprostitev plačila premije, tokrat v primeru brezposelnosti. Po
enem letu Petra najde novo službo, v času brezposelnosti pa
zavarovalnica namesto Petre plača 11 mesečnih premij.

2. oprostitev plačila
premije

Petra je upravičena do treh genetskih analiz z nasvetom, saj je ob sklenitvi priključila preventivno storitev za zdravje.
Po 1. letu:

za izbrane kritične bolezni

Po 3. letu:
za odziv na zdravila

Po 5. letu:
za zdrav življenjski slog

Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni traja 10 let.
Premija je izračunana za primer boljšega življenjskega sloga (nekadilec, ne opravlja nevarnih del in aktivnosti, ustrezno zdravstveno stanje,
BMI 19–24). Na premijo je obračunan popust v višini 12,5 %.
11
Premija je izračunana za primer boljšega življenjskega sloga (nekadilec, ne opravlja nevarnih del in aktivnosti, ustrezno zdravstveno stanje,
BMI 19–27).
12
Življenjsko zavarovanje je sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, zato se na premijo ne zaračunava 8,5 % davka od prometa
zavarovalnih poslov.
9

10

Petri se po 6 letih pripeti prometna nesreča. Poleg ostalih poškodb v prometni nesreči je utrpela tudi
opekline tretje stopnje, ki so zajele 21 % površine telesa. Za to je bila ocenjena 30 % trajna invalidnost.
Poskrbela je za lastno varnost v primeru nezgode, zato prejme:
za trajno invalidnost enkratni znesek v višini 10.000 EUR x 30 %

3.000

nezgodno rento v višini 500 EUR vsak mesec, kar znese v 20 letih

120.000
123.000

Skupaj
Ker je poskrbela za lastno varnost v primeru bolezni, prejme:
2. izplačilo za zdravljenje – 90 % ZV
2. zdravstveno rento za obdobje 10 let

Skupaj 237.500
iz naslova enega
zavarovalnega
primera.

Skupaj

67.500
36.000
103.500

Ob izteku dodatnega zavarovanja Petra prejme tudi dodaten znesek:
izplačilo ob izteku – 13 % ZV za kritične bolezni
Skupaj

Petra je zaradi nesreče leto in pol na bolniški. Ponovno uveljavi
oprostitev plačila premije v primeru delovne nezmožnosti, zato
zavarovalnica namesto Petre plača 12 mesečnih premij.

9.750
339.750

3. oprostitev plačila
premije

Petra je z zdravstveno in nezgodno rento zapolnila finančno vrzel, ki je nastala zaradi predčasne upokojitve.
Prav tako si je s pomočjo prejetih enkratnih izplačil zagotovila hitrejše in uspešnejše okrevanje po težki
bolezni ter hudi nezgodi. S pomočjo preventivne storitve za zdravje je obenem poskrbela za spremembo
življenjskega sloga in zmanjšala možnosti za pojavitev nove bolezni.
Petra se zaradi izkušnje in želje po nadaljnji varnosti odloči za
podaljšanje dodatnega zavarovanja kritičnih bolezni in je nadaljnjih
10 let zavarovana za 19 kritičnih bolezni iz 4 skupin.

hko
ina se ji la
Zavarovalnponovno do
izplača skupni višini
trikrat – v0.500 EUR.
do 31

S sklenitvijo Življenjskega kaska - Asistence življenja v primeru spremenjenih
življenjskih potreb poskrbite za:
• zapolnitev finančne vrzeli, ki nastane kot posledica izpada dela dohodka v času bolniške odsotnosti ali celo
invalidske upokojitve;
• kritje vsakdanjih življenjskih stroškov (vzdrževanje doma in avtomobila ter nakup življenjskih potrebščin);
• ustrezno ukrepanje in spremembo življenjskega sloga za doseganje boljšega počutja in trdnejšega zdravja v
primeru koriščenja preventivne storitve za zdravje;
• dodatna finančna sredstva z dodatnim zavarovanjem kritičnih bolezni, ki vam bodo olajšala zdravljenje, če
zbolite za eno od kritičnih bolezni;
• odplačevanje posojila, ki ste ga morebiti najeli za nepremičnino, avto ali kaj drugega;
• šolanje otrok in preživetje samo z enim dohodkom;
• brezplačen zdravniški pregled pri višjih zavarovalnih vsotah;
• možnost hitre in kvalitetne rehabilitacije, s čimer povečate možnost za uspešno okrevanje po hudi bolezni.

Zakaj zaupati Adriaticu Slovenici?
• Smo vodilna zavarovalnica pri razvoju in največji ponudbi
dodatnih zdravstvenih zavarovanj.

• Vzpostavili smo Center Zdravje AS, ki zavarovancem nudi
hitro in učinkovito pomoč, ko potrebujejo zdravstveno oskrbo.

• Partnersko sodelujemo z več kot 1.800 izvajalci zdravstvenih
storitev, ki zagotavljajo odlično zdravstveno oskrbo.

• V središče svojega delovanja postavljamo
naše zavarovance.

• Razvijamo inovativne produkte glede na želje in potrebe
naših strank.

• S sklenitvijo več zavarovanj omogočamo prihranke in
zagotavljamo krog varnosti.

Adriatic Slovenica d. d.,Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, marec 2017.

AS Klub ugodnosti vam prinaša številne ugodnosti in popuste. Članstvo v klubu je brezplačno in brez
obveznosti! Več na www.as-klub.si in info@as-klub.si.

Kontaktni podatki:
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d.
Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper
Brezplačna telefonska številka: 080 11 10
E-pošta: info@as.si
Internet: www.as.si
FB: www.facebook.com/Adriatic.Slovenica
Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o produktu. Brošura ni ponudba v pravnem smislu, čeprav je skrbno pripravljena,
saj lahko skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče in popolne informacije o produktu so dostopne v zavarovalnih pogojih, ponudbi in zavarovalni
polici, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.

