CELOVITA VARNOST ZA
BREZSKRBNO JESEN ŽIVLJENJA

VARNA LETA
VARNA
LETAza starejše
Življenjsko
zavarovanje

VARNA LETA
Varnost vas in
vaših najbližjih

Vseživljenjsko

zavarovanje

z

zajamčenim

izplačilom, namenjeno osebam med 50. in 80.
letom starosti, s katerim poskrbite za lastno
varnost v primeru nezgode in bolezni (nastanka
raka) ter za varnost najbližjih v primeru vaše
smrti.

Varnost
v primeru
BOLEZNI

Slovenija je bila po oceni iz leta 2018 v prvi
tretjini evropskih držav po zbolevnosti in
umrljivosti za rakom.
Povzeto po viru: https://ecis.jrc.ec.europa.eu

Kaj vam zavarovanje omogoča?
POKOJNINA

VARNA LETA
varnost v primeru bolezni (rak)

do 200 % zavarovalne vsote za primer raka

varnost v primeru nezgode

nezgodna kritja in nezgodni renti do 10 let

varnost najbližjih

100 % zavarovalne vsote za primer smrti

VARNA LETA lahko vašim najbližjim zagotovijo plačilo
pogrebnih stroškov.
Plačilo pogrebnih stroškov je bilo do 1. januarja 2014 krito iz
pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja. S tem dnem
je država ukinila to pravico, ki sedaj velja le še za socialno
ogrožene. Plačilo pogrebnih stroškov morajo prevzeti svojci.

OHRANITEV
STANDARDA

Odstotni delež vseh rakov po starostnih skupinah in spolu v Sloveniji

80 + let
11,2 %

do 49 let
17,6 %

80 + let
12,8 %

do 49 let
12,1 %

Sklenitev zavarovanja je preprosta, saj se sklene brez
vprašanj o zdravstvenem stanju in brez zdravniškega
pregleda.
50−64 let
32,1 %

65−80 let
44,6 %

Osnovni pogreb stane med 400 EUR in 650 EUR,
kar je za mnoge precejšen strošek.

65−80 let
34,7 %

50−64 let
34,9 %

Vir: Bolnišnični register Onkološkega inštituta Ljubljana; Poročilo za leto 2017; Ljubljana, december 2018

Vir: www.zale.si, april 2019.

Vaša kritja
v primeru
BOLEZNI−

DRUGA IN TRETJA DIAGNOZA

Če drugič ali tretjič zbolite za rakom in je to
prva diagnoza druge vrste raka, izplačamo
50 % zavarovalne vsote za drugo obolenje in
še 50 % za tretje obolenje. Med dvema
diagnozama mora preteči vsaj 18 mesecev.

dodatno kritje raka
Dodatno kritje raka*
omogoča večkratno
izplačilo zavarovalnine
v primeru obolelosti za
različnimi vrstami raka.
Izplačilo za zdravljenje
prejmete v enkratnem
znesku − lahko tudi do
trikrat.

*Traja 10 let in ga lahko priključijo osebe
med 50. in 75. letom starosti.
Pri razvrščanju raka se upošteva mesto
oziroma organ, kjer se je rak pojavil (npr.
rak dojke, rak pljuč, kostni rak).

50 %
zavarovalne vsote
za primer raka
18 mesecev

18 mesecev
PRVA DIAGNOZA

Izplačamo vam 100 %
zavarovalne vsote za
primer nastanka raka
(oziroma 50 %, če je do
prve diagnoze raka prišlo
v času po 6. mesecu od
sklenitve in do konca 18.
meseca po začetku
dodatnega kritja raka).

do 100 %
zavarovalne vsote
za primer raka

50 %
zavarovalne vsote
za primer raka

do 200 %
zavarovalne vsote
za primer raka

Varnost
v primeru
NEZGODE
1

Zdravljenje v bolnišnici zaradi poškodb je
najpogostejše pri starejših
Zaradi poškodb je na zdravljenje v bolnišnico letno
sprejetih več kot 7.000 ljudi, starejših od 64 let, med
vzroki za zdravljenje prevladujejo padci.

Vaša kritja
v primeru
NEZGODE

2

Zaradi staranja prebivalstva v Sloveniji predstavljajo
padci pri starejših ljudeh pomemben javnozdravstveni
problem, saj imajo resne posledice za poškodovanca.

PADCI PRI STAREJŠIH
64 + let

3
4

30 % - 40 %
enkrat letno
Vir: delo.si, 13. 6. 2019

15 %

dvakrat letno

Zlom kolka je najpogostejša poškodba
Zlom kolka zaradi padca kot najpogostejša poškodba
je vzrok za tretjino zdravljenj v bolnišnici zaradi padcev
in glavni vzrok smrti zaradi poškodb pri starejših
od 64 let. Zaradi zloma kolka pri padcu zdravljenje
v bolnišnici pri starejših od 64 let traja povprečno 17
dni. Del bolnikov nadaljuje rehabilitacijo v zdravilišču ali
drugih ustanovah.

Sklenete lahko obe nezgodni renti.
Omogočata izplačilo 2- krat do 600 EUR
na mesec. Skupno izplačilo lahko znaša do
144.000 EUR!
Do 30.000 EUR zavarovalne vsote.
•

Padci se največkrat zgodijo pri vsakdanjih
opravilih
Največ padcev starejših ljudi se zgodi, ko oseba hodi
ali nekaj prenaša in ji pri tem zdrsne ali se spotakne,
pri hoji po stopnicah in vstajanju s postelje.

•

Poškodbe vodijo celo do najhujšega
V Sloveniji zaradi poškodb letno umre približno
700 oseb, starejših od 64 let, od tega:
•
43,7 % zaradi padcev,
•
10,9 % zaradi transportnih nezgod in
•
22,9 % zaradi ostalih vzrokov.

Nezgodna renta nad 50 % trajne invalidnosti
Izplačamo vam 5- ali 10-letno mesečno rento v
primeru ugotovljene trajne invalidnosti zaradi nezgode
nad 50 %. V kritje je vključena tudi oprostitev plačila
premije v primeru ugotovljene 100 % trajne
invalidnosti.
Nezgodna renta nad 25 % do 50 % trajne invalidnosti
Izplačamo vam 5- ali 10-letno mesečno rento v
primeru ugotovljene trajne invalidnosti zaradi
nezgode nad 25 % do 50 %. Pogoj za priključitev te
rente je že priključena renta nad 50 % trajne
invalidnosti.

•

Trajna invalidnost
Izplačamo vam ustrezni odstotek zavarovalne vsote
glede na ugotovljeni odstotek trajne invalidnosti.
Izpahi, zlomi, opekline
Izplačamo vam dogovorjeno zavarovalno vsoto ali
njen del, če boste zaradi nezgode utrpeli zlome,
izpahe ali opekline.

•

Nezgodni renti sta dedni. V primeru smrti zavarovane
osebe upravičenec prejema enako rento celotno
preostalo dobo.

Vir: Asist. mag. Mateja Rok Simon: Poškodbe starejših ljudi zaradi padcev v
Sloveniji, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2006

Do 2.000 EUR zavarovalne vsote.

•

Koliko znašajo mesečni stroški za nego in oskrbo na domu?
•
Storitev

Strošek

Nega na domu (higiena celotnega telesa, pomoč pri tuširanju ali kopanju)*

17 EUR / uro

Oskrba (vključuje nakupe v trgovini, nadzor ali pomoč pri uživanju zdravil po navodilih
zdravnika, urejanje bolnikove bližnje okolice ter druga dela)*

10 EUR / uro

Fizioterapija na domu**

od 40 EUR do 50 EUR / terapijo

Nakup medicinskih pripomočkov (postelja, opornice, hodulja, bergle)***

1.000 EUR

Prevoz bolnika****

od 1 EUR do 1,50 EUR / km

Viri: * Izvajanje pomoči na domu. Analiza stanja v letu 2017. Ljubljana, junij 2018, **Ambulanta Zdravje AS, *** www.sanolabor.si, ****www.zd-nm.si

•

•

Izplačilo za dan zdravljenja v bolnišnici
Izplačamo vam nadomestilo za vsako nočitev v
bolnišnici zaradi nezgode, in sicer do največ 100
nočitev po posameznem zavarovalnem primeru.
Enkratno izplačilo za zdravljenje
Izplačamo vam dogovorjeno nadomestilo ali njen del
v primeru več kot štirih zaporednih nočitev v bolnišnici
zaradi nezgode po posameznem zavarovalnem primeru.
Operacije
Izplačamo vam dogovorjeno zavarovalno vsoto ali
njen del, če boste zaradi nezgode prestali
operacije.

•

•

Nadstandardna nastanitev v zdravilišču
Izplačamo vam stroške nastanitve višjega standarda
pri izvajalcih zdraviliškega zdravljenja iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, če boste zaradi nezgode
potrebovali zdraviliško zdravljenje.
Oprostitev plačila celotne premije
V primeru vsaj 50 % trajne invalidnosti zaradi posledic
nezgode ste oproščeni plačila premije za vse življenje.
Varovanje osebnega računa
Krijemo vam morebitni dolg na vašem osebnem
računu na dan smrti zaradi nezgode, največ do
500 EUR.

Informativni
PRIMER

Značilnosti
VARNIH LET

Janez je star 65 let in se je upokojil. Odločil se je, da poskrbi zase za primer pojavitve hude bolezni – raka in tudi za
primer, da se mu pripeti večja nezgoda. Na banki ima odprt račun, na katerem je limit 500 EUR.
Svojim najbližjim želi omogočiti sredstva za plačilo stroškov v primeru najhujšega, zato se odloči za sklenitev življenjskega
zavarovanja VARNA LETA.
Zavarovalna vsota

Mesečna premija

Varnost v primeru bolezni (nastanka raka)

Oblika zavarovanja

Individualno

Pristopna starost

Od 50 do 80 let

Trajanje zavarovanja

Vseživljenjsko

Zavarovalna vsota za primer nastanka raka1
Maksimalno izplačilo za primer nastanka raka

4.000 EUR

Varnost v primeru nezgode

Obdobje plačevanja premije Do izteka zavarovalnega leta, ko dopolnite 90 let.

6,56 EUR
Brezplačno kritje, ker je hkrati poskrbel
za varnost v primeru nezgode in
varnost v primeru bolezni.

Nezgodna renta nad 50 % trajne invalidnosti2 − 10-letna

600 EUR

3,31 EUR

10.000 EUR

Nezgodna renta nad 25 % do 50 % trajne invalidnosti − 10-letna

300 EUR

2,73 EUR

V prvih dveh letih trajanja zavarovanja v primeru smrti vrnemo vplačane premije brez premij za
dodatna kritja, razen v primeru smrti zaradi nezgode, ko izplačamo zavarovalno vsoto za primer
smrti. Če zavarovana oseba umre po poteku dveh let trajanja zavarovanja, izplačam zavarovalno
vsoto za primer smrti.

Skupno izplačilo iz naslova obeh nezgodnih rent

Najnižja zavarovalna vsota

500 EUR ob pogoju, da znaša mesečna premija 6 EUR

Najvišja zavarovalna vsota
Kaj prejme upravičenec v
primeru smrti zavarovane
osebe?

Možnosti sklenitve dodatnih kritij (vključijo se lahko tudi v času trajanja zavarovanja)

Trajna invalidnost
Izpahi, zlomi, opekline

108.000 EUR
25.000 EUR

3,50 EUR

1.000 EUR

2,01 EUR
0,00 EUR

Oprostitev plačila premije v primeru vsaj 50 % trajne invalidnosti

Najvišje zavarovalne vsote (v EUR)

Varnost najbližjih
Zajamčeno izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti3

•

Dodatno kritje raka (traja 10 let in ga lahko priključijo osebe med
50. in 75. letom starosti)

10.000; maksimalno izplačilo za primer nastanka
raka = 20.000

•

Nezgodna renta nad 50 % trajne invalidnosti (vključuje tudi
oprostitev plačila premije v primeru 100 % trajne invalidnosti)
Nezgodna renta nad 25 % do 50 % trajne invalidnosti

600 (mesečna renta); skupno izplačilo iz naslova
nezgodne rente = 72.000
600 (mesečna renta); skupno izplačilo iz naslova
nezgodne rente = 72.000

•

2.000 EUR

570 EUR

6,71 EUR

500 EUR

0,00 EUR

Varovanje računa
Zavarovalna vsota v primeru smrti zaradi nezgode

24,82 EUR 4

Skupaj

•

Trajna invalidnost

30.000

•

Izpahi, zlomi, opekline

•

Izplačilo za dan zdravljenja v bolnišnici

•

Enkratno izplačilo za dan zdravljenja

1.000

•

Operacije

3.000

•

Nadstandardna nastanitev v zdravilišču

•

Oprostitev plačila premije v primeru vsaj 50 % trajne invalidnosti

•

Varovanje osebnega računa

2.000
35

500

1Dodatno kritje raka traja 10 let.
2V kritje nezgodne rente nad 50 % trajne invalidnosti je vključena oprostitev plačila premije v primeru 100 % ugotovljene trajne invalidnosti.
3V prvih dveh letih trajanja zavarovanja v primeru smrti vrnemo vplačane premije brez premij za dodatna kritja, razen v primeru smrti zaradi
nezgode, ko izplačamo zavarovalno vsoto za primer smrti.
4Premija se plačuje največ do izteka zavarovalnega leta, ko zavarovana oseba dopolni 90 let. Življenjsko zavarovanje je sklenjeno za vse
življenje, zato se na premijo ne zaračunava 8,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov. Če se med trajanjem zavarovanja spremenijo ali
uvedejo nove dajatve (nova taksa, sprememba davčne stopnje ipd.), spremembe vplivajo na višino dogovorjene premije.

Brezplačno kritje, ker premije
plačuje prek direktne obremenitve
(trajnika).

Janezu dve leti od začetka zavarovanja postavijo diagnozo raka debelega črevesa.

√
do 500

Poskrbel je za lastno varnost v primeru bolezni (raka), zato po preteku 30 dni od ugotovljene diagnoze prejme:
zavarovalno vsoto za primer nastanka raka

Vaše brezplačne ugodnosti
Po zavarovalnem letu, v katerem dopolnite 90 let, vam premije ni več treba plačevati za nobeno od dogovorjenih kritij.
Kljub temu ste še naprej zavarovani za primer smrti in nezgode.

Janezu se po štirih letih pripeti nezgoda s padcem, v kateri pride do zatrditve ramenskega sklepa.
Za poškodbo je ocenjena 30 % trajna invalidnost.
Poskrbel je za lastno varnost v primeru nezgode, zato prejme:
vsak mesec nezgodno rento v višini 300 EUR, kar v 10 letih znese
za trajno invalidnost enkratni znesek v višini 25.000 EUR X 30 %

BREZPLAČNO varujemo vaš osebni račun,
če premijo plačujete prek direktne obremenitve (trajnika).

2.000 EUR

36.000 EUR
7.500 EUR

OPROSTITEV PLAČILA premije pridobite brezplačno, če hkrati
sklenete vsaj eno kritje v primeru nezgode in kritje v primeru bolezni*.

Janez se po dveh letih poškoduje pri hoji po stopnicah. Pri padcu si zlomi kolk in izpahne komolec.

Varovanje OSEBNEGA RAČUNA

Oprostitev PLAČILA PREMIJE

V primeru vaše smrti zaradi nezgode pokrijemo tudi morebitni
dolg na vašem osebnem računu na dan nezgode, vendar
največ do 500 EUR.

V primeru vsaj 50 % ugotovljene trajne invalidnosti
zaradi posledic nezgode ste za vse življenje oproščeni plačila
celotne premije.
*Če ste ob sklenitvi VARNIH LET starejši od 75 let, se vam ugodnost prizna že v primeru, da hkrati
izberete kritje v primeru nezgode.

Janez dodatno prejme:
za izpahe, zlome, opekline − 60 % zavarovalne vsote za zlom kolka

600 EUR

za izpahe, zlome, opekline − 20 % zavarovalne vsote za izpah komolca

200 EUR

Skupaj prejme

46.300 EUR

Zakaj zaupati
Generaliju?
V Sloveniji je GENERALI zavarovalnica prisotna že od 1997 in spada med vodilne
zavarovalnice na trgu.
•

Zaupa nam več kot 660.000 zavarovancev, ki imajo pod našim okriljem
sklenjenih več kot 1.000.000 zavarovalnih polic.
Kot vseživljenjski partner skrbimo za varnost svojih zavarovancev in njihovega
premoženja skozi celovit nabor inovativnih zavarovanj.
Smo del ugledne Skupine Generali, ustanovljene leta 1831, ki je prek svojih
družb prisotna v 50 državah sveta in ima 61 milijonov strank.

•
•

DOM
ZDRAVJE

AVTO

Vseživljenjski partner

ŽIVLJENJE

UPRAVLJANJE
VARČEVANJE
PREMOŽENJA
POKOJNINA

GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 47 57 100
E: info.si@generali.com

Kontakt zavarovalnega zastopnika
Link04.pdf

-> https://www.generali.si/qu0Qeq
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Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu je na
voljo na www.generali.si/ipid in v poslovalnicah.
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080 70 77

www.generali.si

Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o življenjskem zavarovanju VARNA LETA.
Brošura ni ponudba v pravnem smislu, čeprav je skrbno pripravljena, saj lahko skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln
vtis. Obvezujoče in popolne informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v Pogojih za življenjsko zavarovanje VARNA LETA
01-ŽVL-01/20, ki so sestavni del zavarovalnega produkta. Za dodatna pojasnila in sklenitev zavarovanja se lahko obrnete na
našega predstavnika oziroma naše prodajne poti.
04/Januar 2020

