NIKOLI NI PREPOZNO
ZA VARČEVANJE!

ZLATA LETA
VARNA
LETA
Naložbeno
življenjsko
zavarovanje za starejše

ZLATA LETA

Napredna oblika življenjskega zavarovanja za
starejše od 60 let, s katero se zavarujete za
primer smrti, obenem pa se vaša sredstva
plemenitijo v ustreznih naložbah.

Zrela leta so
najlepša leta.

•
•
•
•

Takšna kombinacija zavarovanja in varčevanja
je enostavna.

Imam zavarovanje in hkrati varčujem za različne namene v
jeseni življenja.
Mojo naložbo upravljajo najboljši strokovnjaki.
Imam pregled in nadzor nad svojim premoženjem.
Počutim se varno tudi v primeru bolezni ali nezgode.

Zato stopam brezskrbno
v zlata leta.

ZLATA 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

izplačilo v primeru smrti

varčevanje

investicijski skladi, Aktivna naložba, Zajamčena naložba

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

Odstotni delež vseh rakov po starostnih skupinah in spolu v Sloveniji

80 + let
11,2 %

Še malo do zaslužene upokojitve?
POKOJNINA

Varnost
v primeru
BOLEZNI

do 49 let
17,6 %

80 + let
12,8 %

do 49 let
12,1 %

OHRANITEV
STANDARDA

50−64 let
32,1 %

65−80 let
44,6 %

65−80 let
34,7 %

50−64 let
34,9 %

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

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

50 %
zavarovalne vsote
za primer 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 60. in 75. letom starosti.
Pri razvrščanju raka se upošteva mesto
oziroma organ, kjer se je rak pojavil (npr.
rak dojke, rak pljuč, kostni rak).

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.

Mojo naložbo
upravljajo najboljši
strokovnjaki

Skozi celotno trajanje varčevanja skrbimo
za rast vašega premoženja. Naložbe aktivno
spremljamo ter z namenom optimiziranja
varnosti in donosnosti vaše naložbe ustrezno

ZLATA LETA
omogočajo:

razporejamo sredstva.

Kaj storiti po koncu dobe
plačevanja premij?

Samostojna izbira naložbene strategije
Naložbena možnost 1

Od 50 % do 100 %
Aktivna naložba

Inovativno, dinamično
upravljanje premoženja
za doseganje visokih
donosov.

•
•

Naložbena možnost 2

Do 50 %
Zajamčena naložba

Pri tej naložbi je
vrednost enote
premoženja ves čas
enaka.

ALI

Do 4
Do 4
Investicijski skladi Generali Investments

Do 50 %
Zajamčena naložba

•
•

Izbirate lahko med 16 investicijskimi skladi,
ki jih upravlja vrhunska ekipa strokovnjakov.
Vsak sklad ima svojo zgodbo.
Izberite svojo!

•
•
•

Zahtevate lahko izplačilo premoženja (enkratno ali v obliki
rente),
pustite enote premoženja na naložbenem računu,
nadaljujete z izrednimi plačili,
prenesete sredstva v druge naložbe.

Ali obstaja možnost
predčasnega izplačila?

Objava vrednosti enote premoženja
naložbenega portfelja
Vrednost enote premoženja (VEP) in njene spremembe so
objavljene na spletni strani www.generali.si/vep.

Visoko

Naložbeno tveganje

DENARNI / OBVEZNIŠKI / MEŠANI / DELNIŠKI

Generali Bond

Generali Jugovzhodna Evropa
Generali Galileo

Generali Amerika
Generali Dividendni
Generali Prvi izbor
Generali Rastko Evropa
Generali Tehnologija
Generali Vitalnost

Generali Indija - Kitajska
Generali Latinska Amerika
Generali Novi trgi
Generali Surovine in Energija
Generali Vzhodna Evropa

Generali Corporate Bonds
Generali MM
Pričakovana donosnost

Nizko/-a

Visoka

Informativni izračun
60-letni dedi Pavel želi varčevati in hkrati biti zavarovan. Zato se odloči za sklenitev zavarovanja z mesečno premijo 50 EUR
in dobo plačevanja 20 let. V tem času je zavarovan za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto 1.200 EUR. Ker je v svoji
delovno aktivni dobi že uspel nekaj privarčevati, se odloči za aktivno plemenitenje sredstev v Aktivni naložbi.

12.000 EUR

•

Vsekakor. V času trajanja pogodbe lahko po treh letih
zaprosite za izplačilo predujma ali odkupa.

Investicijski skladi

Vsota plačanih premij

•

brezskrbno varčevanje za različne cilje v zrelih letih,
možnost samostojne izbire naložbene politike glede na
vaše želje in potrebe,
finančno varnost v primeru bolezni (rak), nezgode in
smrti,
možnost brezplačnega prehajanja med naložbami,
neobdavčene prihranke po 10 letih varčevanja.

Informativna vrednost premoženja ob izteku dobe plačevanja premije ob
predpostavki različnih povprečnih letnih stopenj donosa
4%

6%

8%

15.110 EUR

18.559 EUR

22.940 EUR

Višina izračunane vrednosti premoženja ni zajamčena, saj je odvisna od gibanja vrednosti enot izbrane naložbe.

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

Link05.pdf



Kontakt zavarovalnega zastopnika

-> https://www.generali.si/bkdW6U
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Dokument s ključnimi informacijami za naložbeno zavarovanje je na
voljo na www.generali.si/kid in v poslovalnicah.

ÂûÿßÝÔëßĆĜİÈÇçĔ×êÑıľĲËøñÁèÉÓÚ

ƀšůůůšƀŁƄŌŽƖƛŽƄƲǀūŚƝƾŌŪōƿƱŧƗƫ
ĀáïïïáĀÁĄÌýĖěýĄĲŀëÚĝľÌêÍĿıçėī

ȀǡǯǯǯǡȀǁȄǌǽȖțǽȄȲɀǫǚȝȾǌǪǍȿȱǧȗȫ
ȁȁȁȁȁȁȁǁǁȁǁȁȁȁǁǁȁǁǁǁȁǁǁȁȁȁǁǁȁ

ƁƁƁƁƁƁƁŁŁƁŁƁƁƁŁŁƁŁŁŁƁŁŁƁƁƁŁŁƁ

aoooaAL}}²ÀkZ¾LjM¿±g«
āāāāāāāÁÁāÁāāāÁÁāÁÁÁāÁÁāāāÁÁā

./@9,6
AAAAAAAAAAAA

!!!!!!!!!!!!!!!!!

080 70 77

www.generali.si

Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o naložbenem zavarovanju ZLATA 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 naložbeno zavarovanje ZLATA LETA 01-ŽZL-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

