Življenjsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO
Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?
MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO je življenjsko zavarovanje, s katerim poskrbite zase/za zavarovano osebo v primeru nezgode, bolezni in brezposelnosti ali delovne
nezmožnosti, svojim najbližjim pa omogočite finančno brezskrbnost v primeru vaše smrti. Zavarovanje zasleduje vaše potrebe po zavarovalni zaščiti skozi celotno
trajanje zavarovanja. Vašo skupno potrebo po zavarovalni zaščiti ugotavljamo na podlagi 7 potreb: Gospodinjski stroški, Krediti in drugi dolgovi, Stroški šolanja in
preskrbe otrok, Hiter dostop do specialistov, Stroški zaradi težjih bolezni in invalidnosti, Izpad dohodka zaradi bolniške odsotnosti ter Zapuščina.

Kdo je zavarovan?

Kaj ni zavarovano?

Vedno zavarujete sebe/zavarovano osebo za primer smrti. Ob
sklenitvi ste lahko stari med 14 in 65 let (pri dodatnem kritju
kritičnih bolezni med 18 in 60 let oziroma največ 55 let, če se
odločite za kritje v primeru brezposelnosti ali delovne
nezmožnosti).
Izbirate lahko med naslednjimi dodatnimi kritji:
- kritične bolezni:
• izplačilo za zdravljenje – vključeno tudi kritje določenih bolezni
za vašega otroka do 20. leta
• zdravstvena renta
• preventivna storitev za zdravje – obsega tri DNK analize
- nezgode:
• smrt zaradi nezgode
• smrt v prometni nesreči
• nezgodna renta nad 50 %
• nezgodna renta nad 25 % do 50 %
• trajna invalidnost zaradi nezgode
• dnevno nadomestilo zaradi nezgode
• izplačilo za dan zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode
• zlom kosti zaradi nezgode
• oprostitev plačila premije v primeru trajne invalidnosti
- brezposelnost ali delovna nezmožnost:
• oprostitev plačila premije
• mesečno nadomestilo
- zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco
Ne prezrite!
Živite zdravo in varno. Kritja izberite glede na vaše potrebe po
zavarovalni zaščiti. Če ste zavarovani pri nas, vam nudimo dodatne
ugodnosti pri programu MigiMigi, s katerim spodbujamo zdrav
življenjski slog.

varčevanje kot storitev
materialna škoda (npr. očala, oblačila, premičnine itd.)
izguba življenja:
- če ste pilot letala ali helikopterja, vojaški pilot ali pilot
zračnega plovila (npr. zmajar, pilot balona, padalec)
- pri izvajanju nevarnih športnih panog (npr. ekstremno
plezanje, potapljanje v velikih globinah, skoki z elastično
vrvjo – bungee jumping, zorbing itn.)
zgolj matematično rezervacijo izplačamo v primeru smrti
zavarovane osebe zaradi:
- samomora ali namerne samopoškodbe v prvih treh letih
zavarovanja
- namerne povzročitve smrti zavarovane osebe s strani
upravičenca
- v primeru aktivnega sodelovanja v najavljeni ali nenajavljeni
vojni ali posledic vojnih dejanj, v državljanski vojni
terorističnem dejanju, revoluciji, nemirih ali v drugih vojnih
ali mirovnih operacijah
- izvršitve smrtne kazni
- naklepnega kaznivega dejanja oziroma upora aretaciji ob
takšnem kaznivem dejanju s strani zavarovane osebe,
zavarovalca ali upravičenca
- jedrske katastrofe
ostale izključitve pri dodatnih kritjih so podrobneje navedene v
zavarovalnih pogojih

Ali je kritje omejeno?
z dogovorjenimi zavarovalnimi vsotami
ostale omejitve pri dodatnih kritjih so navedene v zavarovalnih
pogojih

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja povsod po svetu.

Kakšne so moje obveznosti?
• Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
• Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov (npr. sprememba dela ali upokojitev), ki so pomembni za izvajanje
zavarovanja.
• Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
• Zavarovalni dogodek prijavite čim prej oziroma takoj, ko zdravstveno stanje zavarovane osebe to omogoča.

Kdaj in kako plačam?

Premija zapade v plačilo ob začetku vsakega plačilnega obdobja, ki ga lahko spremenite le pred začetkom novega zavarovalnega leta. Premijo
plačujete mesečno, po dogovoru pa tudi četrtletno, polletno ali letno oziroma skladno z dogovorjenim načinom plačila z zavarovalnico. Premija za
dodatna kritja se plačuje hkrati s premijo za življenjsko zavarovanje. Obračunamo jo za celotni mesec, v katerem je nastal zavarovalni primer.
Ne prezrite!
Svetujemo vam, da premije plačujte redno, sicer boste izgubili zavarovalno zaščito.
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Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Zavarovanje začne veljati prvega dne v mesecu, ki je na polici določen kot začetek zavarovanja. Takrat začnejo veljati tudi kritja, če je bila do tedaj
plačana prva premija. V nasprotnem primeru začnejo kritja veljati dan po tem, ko prejmemo prvo premijo (pod pogojem, da se zdravstveno stanje
zavarovane osebe od prejema ponudbe do plačila prve premije ni poslabšalo).
Trajanje zavarovanja lahko določite za obdobje 5–30 let.
Zavarovanje preneha veljati ob smrti zavarovane osebe, ob razdrtju pogodbe ali ob izteku zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Pravico imate, da v tridesetih dneh od dneva sklenitve odstopite od zavarovalne pogodbe, brez navedbe razloga za to dejanje in brez obveznosti plačila
premije. Zavarovanje je možno kasneje kadar koli prekiniti, pri čemer prekinitev začne veljati s prvim v naslednjem mesecu, če ste sporočili zahtevo za
prekinitev do 20. v tekočem mesecu, v nasprotnem primeru se prekinitev izvede en mesec kasneje. Zavarovanje nima odkupne vrednosti.
Ne prezrite!
To zavarovanje nima varčevalne komponente. To pomeni, da ob izteku zavarovanja niste upravičeni do izplačila zavarovalnine.
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