Viki Grošelj, alpinist in oče

Sonja Rigler, mamica 10-letne hčerke

Dejan Svirac, oče 4-letnega sina

Življenjsko zavarovanje že za 0,30 EUR na dan.

Socialna
varnost
www.as.si

080 11 10

Top Življenje
Ne prepustite prihodnosti vaše družine naključju, saj v primeru nepredvidljivih dogodkov le-ti lahko vaše življenje postavijo
na glavo. Zagotovite varnost svoji družini s Top Življenjem, ki vam že za 0,30 EUR na dan omogoča osnovno socialno in
finančno varnost.
Top Življenje je življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki krije izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote v času trajanja
zavarovanja. Sklenete ga lahko že za 8,99 EUR mesečno.

Zakaj skleniti življenjsko zavarovanje Top Življenje?
• Že za 0,30 EUR na dan svoji družini omogočite osnovno socialno in finančno varnost,
• ugodna in enotna mesečna premija ne glede na starost ali spol,
• Top Življenje vključuje tudi zavarovanje za primer hude oblike trajne invalidnosti ter za primer nastanka ene od kritičnih
bolezni, kot so: rak, srčni infarkt, možganska kap ali stanje kome,
• zavarovanje lahko sklenete brez zdravniškega pregleda,
• zavarovalna vsota se celotno obdobje trajanja zavarovanja ne spreminja,
• ob sklenitvi prejmete darilo: brezplačno snemanje srčnega ritma, ki omogoča preventivno odkrivanje aritmije srca,
• možnost obročnega ali enkratnega plačila premije.

Informativni primer
Moški, star 38 let, se zavaruje za obdobje 5 let in mesečno plačuje 8,99 EUR. Življenjsko zavarovanje Top Življenje mu
omogoča izplačilo zavarovalnine:
• v primeru smrti 12.500 EUR*,
• v primeru smrti zaradi nezgode 37.500 EUR*,
• v primeru hude oblike trajne invalidnosti najmanj 9.375 EUR**,
• v primeru nastanka kritične bolezni 12.500 EUR*.
* V primeru izplačila se življenjsko zavarovanje Top Življenje prekine.
**Do izplačila je upravičena zavarovana oseba, ki je zaradi nezgode postala vsaj 75 % invalid.

Značilnosti
Oblike zavarovanja

Individualno

Pristopna starost
Trajanje zavarovanja

Osebe od 18. do 65. leta starosti
5 let
Osnovna mesečna premija: 8,99 EUR
Povišana mesečna premija: 14,95 EUR (za dvojno zavarovalno vsoto)
Pristopna starost
Zavarovalna vsota
(pri osnovni premiji)
Do 39 let
12.500 EUR
40 – 49 let
7.500 EUR
50 – 65 let
5.000 EUR

Premija
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Zavarovalna vsota

Izplačila

Zavarovalna vsota
(pri povišani premiji)
25.000 EUR
15.000 EUR
10.000 EUR

Za primer:
- smrti: upravičencu se izplača zavarovalna vsota, zavarovanje se prekine;
- smrti zaradi nezgode: upravičencu se izplača 3-kratnik zavarovalne vsote, zavarovanje se prekine;
- hude oblike trajne invalidnosti (nad 75 %): zavarovani osebi se izplača zavarovalna vsota v
odstotku ugotovljene trajne invalidnosti, zavarovanje traja še naprej;
- nastanka kritične bolezni: zavarovani osebi se izplača zavarovalna vsota, zavarovanje se prekine.

Za več informacij pokličite brezplačno telefonsko številko 080 11 10 ali obiščite spletno stran www.as.si.
Namen predstavitvenega letaka je podati kratek pregled in strnjene informacije o produktu Top Življenje. Čeprav je letak skrbno pripravljen, ni ponudba v
pravem smislu, saj lahko skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopolni vtis. Obvezujoče in popolne informacije o produktu so navedene v zavarovalnih pogojih,
ponudbi in zavarovalni polici, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.

