
Ljubljana, 16.10.2018

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev
Informativni izračun
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev predstavlja življenjsko zavarovanje za primer smrti s padajočo
zavarovalno vsoto. Upamo, da vam bo ta informativni izračun olajšal odločitev o izbiri ustreznega
zavarovanja.

Zavarovalci
Priimek in ime SpolStarostBivališče

, 34 let ženski

Zavarovane osebe
Priimek in ime SpolStarostBivališče Kadilec

, 34 let ženski ne

Podatki o zavarovanju
Začetek zav.: 01.11.2018

Dat. sklenitve : 16.10.2018

Zavarovalna doba: 15 let

Doba plačevanja: 10 let

Začetna zavarovalna vsota(1) 70.000,00 EUR
Mesečna premija 8,79 EUR
DPZP NE
(1) Podrobnejša obrazložitev informativnega izračuna zavarovalne vsote po zavarovalnih letih je podana na zadnji strani.

Zavarovalna premija, ki je oproščena DPZP: 8,79 EUR
Zavarovalna premija, ki je osnova za DPZP - 8,5 % 0,00 EUR
Davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) v višini 8,5 %: 0,00 EUR
Skupna zavarovalna premija z DPZP: 8,79 EUR

Vsi izračuni veljajo za popolnoma zdrave osebe. Ob upoštevanju zdravstvenega stanja zavarovanih oseb in glede
na druge okoliščine, za katere zavarovalnica meni, da vplivajo na zavarovani riziko, se lahko izračunane
informativne vrednosti spremenijo.
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(1) Padajoča zavarovalna vsota in skupna vplačana premija po letih:
Vse vrednosti so v EUR. V izračunu je upoštevana vračunana letna obrestna mera v višini 6 %.

Zavarovalna vsotaLeto Skupna premija osnovnega
zavarovanja

0 0,0070.000

1 105,4866.993

2 210,9663.805

3 316,4460.426

4 421,9256.844

5 527,4053.047

6 632,8849.022

7 738,3644.756

8 843,8440.234

9 949,3235.441

10 1.054,8030.360

11 1.054,8024.974

12 1.054,8019.265

13 1.054,8013.214

14 1.054,806.799

15 1.054,800

Dodatne informacije lahko dobite v naši najbližji območni enoti ali predstavništvu, pri vašem zavarovalnem
zastopniku in na spletnih straneh www.triglav.si.
Informacije o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici so objavljene v Politiki zasebnosti na spletni strani
www.triglav.si. V primeru, da stranka nima dostopa do spleta, lahko kontaktira zavarovalnico in zahteva
posredovanje tiskanega izvoda Politike zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje,
Zavarovalnica Triglav d.d. - Osebna zavarovanja
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