Vrhunska naloæba potrebuje
vrhunskega dirigenta.

Ustvarite veË s FONDPOLICO DIRIGENT,
æivljenjskim zavarovanjem z aktivnim upravljanjem.

Uvertura k donosnosti
Marsikdo od nas razpolaga s finanËnimi prihranki oziroma
preseækom denarja, ki ga za tekoËe potrebe ne potrebuje nujno.
Namesto tega, da denar "leæi" naokoli, bi ga vsakdo æelel Ëimbolj
oplemenititi. Vendar se takoj porodi vpraπanje, kaj je za denar
najboljπe - ponudba naloæbenih in varËevalnih produktov na trgu je
pestra in nepregledna, investitorjem pa primanjkuje Ëasa in znanja
o razmerah na kapitalskih trgih.
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Naloæbe kritnega sklada
Dirigent bodo sestavljene
iz naslednjih naloæb:

• enot vzajemnih skladov in delnic investicijskih druæb, ki so
usklajene z Direktivo o investicijskih skladih,
• delnic ETF-jev (Exchange Traded Fund je odprta investicijska
druæba, ki kotira na trgih vrednostnih papirjev in navadno
podobno kot indeksni vzajemni sklad sledi sestavi doloËenega
indeksa oziroma vnaprej doloËenega portfelja, sestavljenega iz
trænih vrednostnih papirjev)
• drugih trænih vrednostnih papirjev, ki so po naËelu razprπenosti
podobni investicijskim skladom ter
• instrumentov denarnega trga in banËnih depozitov.
Deleæ posameznih naloæb bo odvisen od ocene gibanj na delniπkih
trgih. Izmed mnoæice naloæb bo kritni sklad koncentriran med
najmanj 5 in najveË 20 optimalnih naloæb brez geografskih in
sektorskih omejitev.

INFORMATIVNI PRIMER:
Æenska, stara 35 let, se zavaruje za obdobje 25 let in vplaËa enkratno premijo v viπini 10.000 EUR. ZajamËena
zavarovalna vsota za primer smrti znaπa 11.000 EUR.
Predpostavljene povpreËne letne stopnje donosa kritnega sklada Dirigent
6%
8%
12 %
Vrednost premoæenja po 25 letih

39.724 EUR

63.389 EUR

157.357 EUR

V izraËunih predvidenih vrednosti v tabeli so upoπtevane povpreËne letne stopnje donosa, ki niso zajamËene, zato tudi predvideno
izplaËilo ob izteku zavarovanja ni zajamËeno.

IzplaËilo v primeru smrti zaradi
prometne nesreËe 41.000 EUR
(20.000 EUR +
10.000 EUR + 11.000 EUR)

160.000 EUR
157.357 EUR
140.000 EUR

60.000 EUR
120.000 EUR
100%
trajna invalidnost 60.000 EUR

40.000 EUR

100.000 EUR
80.000 EUR

Trajna invalidnost 40.000 EUR

60.000 EUR
20.000 EUR

Smrt zaradi nezgode 31.000 EUR
(20.000 EUR + 11.000 EUR)

Dnevi v bolniπnici 20 EUR/dan

0

Dnevno nadomestilo 10 EUR/dan

40.000 EUR
20.000 EUR
0
0

5

Trajanje zavarovanja v letih

Primer osnovnega zavarovalnega paketa z
meseËno premijo 16,74 EUR.
Nezgodno zavarovanje do treh otrok je æe
vkljuËeno v premiji osnovnega paketa.
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15
Vrednost premoæenja

20
IzplaËilo v primeru smrti

Graf prikazuje viπino zavarovalne vsote in privarËevanih sredstev v primeru 12 %
povpreËne letne stopnje donosa kritnega sklada. Vrednost premoæenja ob izteku
zavarovanja bi v tem primeru znaπala 157.357 EUR.

25

ZnaËilnosti
Oblike zavarovanja

Individualno - za eno osebo

Pristopna starost

Osebe od 14. do 65. leta starosti
(ob izteku zavarovanja ne smejo biti starejπe od 75 let )

Trajanje zavarovanja

10 - 30 let

Najniæja enkratna premija

5.000 EUR

Zavarovalna vsota za primer smrti

Od 110 % do 200 % vplaËane premije
(od 160 % do 200 % samo ob pogoju, da starost zavarovanca
ob izteku ne presega 65 let)

Naloæbeni del zavarovanja

Kritni sklad Dirigent
Osnovni paket vkljuËuje:
• dodatno nezgodno zavarovanje zavarovanca,
• dodatno nezgodno zavarovanje otrok zavarovanca
(v zavarovanje se lahko vkljuËijo najveË trije otroci
zavarovanca).

Moænost sklenitve dodatnih zavarovanj

IzplaËilo ob doæivetju

IzplaËilo v primeru smrti

Nadstandardni paket (omogoËa sklenitev dodatnih
zavarovanj, glede na individualne potrebe
posameznika) vkljuËuje:
• dodatno zavarovanje za primer smrti,
• dodatno nezgodno zavarovanje zavarovanca,
• dodatno zavarovanje kritiËnih bolezni.
Vrednost premoæenja
ZajamËena zavarovalna vsota za primer smrti ali
vrednost premoæenja, Ëe je ta viπja od zavarovalne
vsote + dodatna zavarovalna vsota za primer smrti,
Ëe je dogovorjena pri nadstandardnem paketu.
V primeru nezgodne smrti se izplaËa tudi zavarovalna
vsota za nezgodno smrt (Ëe je dogovorjena pri
osnovnem in nadstandardnem paketu).

Predujem

NajveË 80 % vrednosti premoæenja po enem letu trajanja
zavarovanja.

Dohodek iz æivljenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavËen, Ëe je æivljenjsko zavarovanje
sklenjeno za obdobje 10 let in veË in sta sklenitelj zavarovanja in upraviËenec do izplaËila ob izteku
zavarovanja ena in ista oseba ter Ëe ni podana zahteva za izplaËilo odkupne vrednosti police pred potekom
desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi,
ki jih zavarovalci doseæejo z naloæbami v æivljenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavËeni. »e je
zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljπe od 10 let, se na premijo ne zaraËunava 6,5 % davek od prometa
zavarovalnih poslov.
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FINAN»NE TO»KE

Celovπka cesta 206
1000 Ljubljana

KD FinanËna toËka,

tel.: 01 58 26 550

premoæenjsko svetovanje, d.o.o.

faks: 01 518 19 95

Celovπka cesta 206

E-poπta: info@kd-zivljenje.si

1000 Ljubljana

Internet: www.kd-zivljenje.si

tel.: 01 582 67 51

BrezplaËna telefonska πtevilka:

BrezplaËna telefonska πtevilka:

080 30 30

080 12 08
1000 Ljubljana
FinanËna toËka - Celovπka cesta 206
tel.: 01 582 67 33

MREÆA SVETOVALCEV:
Ljubljana

FinanËna toËka - Cesta Ljubljanske brigade 33
(Mercator center Ljubljana)
tel.: 01 510 50 33

Celovπka cesta 206
1000 Ljubljana
tel.: 01 582 65 38
faks: 01 518 19 95
Maribor

FinanËna toËka - ©ubiËeva cesta 2
(vhod iz Slovenske ceste)
tel.: 01 251 14 05
FinanËna toËka - MikloπiËeva cesta 4
tel.: 01 438 18 60

Titova cesta 63
2000 Maribor
tel.: 02 330 28 80
faks: 02 330 28 81

FinanËna toËka - BTC ©martinska 152
(Hala A)
tel.: 01 544 54 22
1230 Domæale
FinanËna toËka - Cesta talcev 4
(Hipermarket Mercator)
tel.: 01 724 41 90
2000 Maribor
FinanËna toËka - Trg Borisa Kraigherja 1
tel.: 02 228 24 84

3000 Celje
FinanËna toËka - Citycenter Celje Mariborska cesta 100
tel.: 03 491 15 44
3320 Velenje
FinanËna toËka - ©aleπka ulica 18
tel.: 03 898 50 20
4000 Kranj
FinanËna toËka - Koroπka cesta 2
tel.: 04 238 11 98
5000 Nova Gorica
FinanËna toËka - GregorËiËeva ulica 11
tel.: 05 333 14 73
6000 Koper
FinanËna toËka - Cesta Zore Perello
Godina 2
tel.: 05 630 03 40
6210 Seæana
FinanËna toËka - Partizanska cesta 63
tel.: 05 730 07 31
6230 Postojna
FinanËna toËka - Ul. 1. maja 2
tel.: 05 720 32 04
8000 Novo mesto
FinanËna toËka - Novi trg 11
tel.: 07 337 67 20

