MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO
VARNA
LETAza zaščito družine
Življenjsko
zavarovanje

Varnost v vseh
obdobjih življenja
Potrebe, ki 35-letnemu učitelju
Marku predstavljajo tveganje, če se
poškoduje, zboli, izgubi službo
ali umre

Marko porabi za življenjske potrebščine
(hrano in pijačo, oblačila in obutev,
vzdrževanje doma, komunikacijo, prosti
čas ipd.) okoli 640 EUR na mesec.
En del gospodinjskih stroškov plačuje tudi
njegova žena. Skrbi ga, ali bo imela njegova
družina dovolj, če se mu pripeti kaj hudega.

Kot povprečen Slovenec je tudi Marko kupil
stanovanje s pomočjo kredita, ki ga bo
odplačeval še naslednjih 20 let po 350 EUR
na mesec. Skrbi ga, kako bo odplačeval svoj
dolg, če se mu kaj zgodi. Zaveda se,
da dediči podedujejo tudi neodplačane
kredite in druge dolgove, zato želi svoje
najbližje zaščititi.

Markov prijatelj je zaradi dalj časa
trajajoče bolečine v kolenu šel k zdravniku
po napotnico. Vsi vemo, da se na prvi
pregled pri specialistu čaka po več mesecev.
K sreči je imel zavarovanje, ki mu je
omogočilo, da je bil na vrsti že v treh dneh.
Popolnoma je bil navdušen nad strokovno
obravnavo in po dolgem času se ni počutil
kot številka. Tudi Marko si želi hitrega
dostopa do specialistov.

Marko se zaveda, da lahko bolezen ali
poškodba doleti vsakega izmed nas in
da je okrevanje lahko dolgotrajno.
Ob tako težkih trenutkih pa se je treba
soočiti še z visokimi stroški zdravljenja
in okrevanja.

GOSPODINJSKI
STROŠKI

KREDITI IN
DOLGOVI

HITER DOSTOP
DO SPECIALISTOV

TEŽJE BOLEZNI IN
INVALIDNOST

ŠOLANJE IN
PRESKRBA OTROK

IZPAD DOHODKA
ZARADI BOLNIŠKE
ODSOTNOSTI

ZAPUŠČINA

Otroci so naše največje bogastvo in tudi Marko si
želi le najboljše za svojo osemletno hčerko. Kljub
temu, da je šolanje pri nas brezplačno, v zvezi s
tem nastajajo stroški. Ocenjuje, da bo nekje
150 EUR na mesec porabil za hčerko do zaključka
srednje šole in vsaj po 250 EUR na mesec do
zaključka njenega študija. Kdo bo poskrbel za
njeno šolanje, če se mu kaj zgodi?

Okrevanje po hudi bolezni ali poškodbi lahko
traja dlje časa. Marko ocenjuje, da bi pri svoji
plači, ki znaša okoli 1.100 EUR neto, poleg
nadomestila v primeru izpada dohodka zaradi
bolniške odsotnosti potreboval še dodatnih
300 EUR.

Ko nas doleti izguba, se težko sprijaznimo
s tem, da ljubljene osebe ni več.
Hkrati pa se soočamo s finančnimi
bremeni. Marko želi svojo družino
finančno zaščititi, zato se odloči, da bo
svojim najdražjim zapustil dodatnih
5.000 EUR.

Načrt zaščite v
vseh situacijah
Kritja, ki Marku zagotovijo finančno
brezskrbnost v primeru življenjskih
stisk
MALI PAKET
do 2.000 EUR

Če zboli ali se poškoduje, mu Asistenca
zdravje olajša pot do ustreznega zdravnika,
diagnoze in okrevanja. Tako se bo izognil
dolgim čakalnim vrstam, saj mu zdravstvene
storitve organiziramo že v nekaj dneh.
Izmed treh različnih paketov Marko izbere
Srednji paket, za katerega bo plačeval
mesečno premijo 10,20 EUR. Do storitve
Drugega mnenja je upravičena cela
družina!

SREDNJI PAKET
do 3.000 EUR

VELIKI PAKET
do 10.000 EUR

Asistenčne in zdravstvene storitve
• Specialistična
obravnava
• Diagnostične
preiskave
• Načrt zdravljenja
• Psihološka pomoč
(700 EUR)
• Drugo mnenje

• Specialistična
obravnava
• Diagnostične
preiskave
• Načrt zdravljenja
• Psihološka pomoč
(700 EUR)
• Drugo mnenje
• Zdravila
(200 EUR)
• Fizioterapija
(400 EUR)

SPECIALISTI Z
ASISTENCO

• Specialistična
obravnava
• Diagnostične
preiskave
• Načrt zdravljenja
• Psihološka pomoč
(700 EUR)
• Drugo mnenje
• Zdravila
(200 EUR)
• Fizioterapija
(400 EUR)
• Operacije
(7.000 EUR)

IZPLAČILO ZA
ZDRAVLJENJE

ZDRAVSTVENA
RENTA

Če zboli za katero od 21 vključenih kritičnih
bolezni, mu po prvi ugotovitvi bolezni zavarovalnino
izplačamo v enkratnem znesku (90 % takoj in
10 % ob izteku tega kritja). Izplačilo iz različnih
skupin bolezni je možno prejeti tudi do 3-krat.
Za nekatere kritične bolezni se lahko brezplačno
zavaruje tudi njegova hčerka do 20. leta starosti,
pri čemer je izplačilo do 10.000 EUR možno prejeti
samo enkrat. Marko se zavaruje za 30.000 EUR
in za to plačuje premijo 7,18 EUR na mesec.

V primeru kritične bolezni vsak mesec (do
10 let) izplačamo dogovorjeno zdravstveno
rento. V času trajanja dodatnega zavarovanja
je možno zdravstveno rento izkoristiti kar do
3-krat. V primeru smrti upravičencu – dediču
preostalo dobo nakazujemo enako rento. Ker
Marko rabi dodatnih 300 EUR zaradi izpada
dohodka, izbere 3-letno rento v višini 300
EUR mesečno, za katero znaša mesečna
premija 2,05 EUR.

Če zaradi nezgode postane več kot 50 %
trajni invalid, mu vsak mesec (do 20 let)
izplačamo dogovorjeno rento. V primeru
smrti upravičenec – dedič prejema
preostalo dobo enako rento. Marko
izbere 20-letno rento v višini 600 EUR,
ki ga stane 4,22 EUR mesečno.

Če poškodba pusti trajne posledice in je ocena
invalidnosti nad 25 % do 50 %, mu vsak mesec
(do 20 let) izplačamo dogovorjeno rento.
V primeru smrti upravičencu – dediču izplačujemo
preostalo dobo enako rento. Marko izbere
20-letno rento v višini 400 EUR, ki ga stane
6,46 EUR mesečno.

NEZGODNA
RENTA NAD 50 %
TRAJNE
INVALIDNOSTI

NEZGODNA
RENTA NAD 25 %
DO 50 % TRAJNE
INVALIDNOSTI

TRAJNA
INVALIDNOST
ZARADI NEZGODE
Če se tako hudo poškoduje, da postane
delni ali popolni invalid, mu nakažemo
zavarovalnino glede na odstotek trajne
invalidnosti. Za hujše in trajne poškodbe
izplačamo tudi do 300 % zavarovalne
vsote. Marko se želi zavarovati za primer
trajne invalidnosti za 50.000 EUR, za kar bo
mesečno odštel 8,10 EUR premije.

Izplačilo za zdravljenje in Zdravstvena renta krijeta 21 kritičnih bolezni:
1. Bolezni srca in ožilja

2. Rakasta obolenja

3. Težke poškodbe in bolezni

4. Bolezni s trajnimi posledicami

• Miokardni infarkt
(srčni infarkt)
• Operacija obvoda
koronarne arterije (by-pass)
• Operacija srčnih zaklopk
• Operacija aorte
• Možganska kap
• Koronarna angioplastika

• Rak
• Benigni možganski tumor

• Slepota
• Večje opekline
• Paraliza
• Poškodba glave

• Ledvična odpoved
• Presaditev glavnih organov
• Multipla skleroza
• Koma
• HIV zaradi transfuzije krvi
• Alzheimerjeva bolezen
• Parkinsonova bolezen
• Akutni virusni encefalitis
• Bakterijski meningitis

Svojo varnost je še povečal s kritjem Oprostitev plačila premije v
primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti, za kar
plačuje 2,72 EUR na mesec.

SMRT
Če umre, prejme upravičenec – dedič
zavarovalnino. Njegovi najdražji so
razbremenjeni finančnih skrbi, saj je poskrbel
za plačilo gospodinjskih stroškov, poplačilo
kredita in šolanje hčerke, njegovi pa bodo
dodatno prejeli še 5.000 EUR zapuščine.
Skupna zavarovalna vsota za primer smrti,
ki je določena na podlagi ugotovljenih potreb,
znaša v prvem letu zavarovanja 219.800 EUR
in se ustrezno prilagaja za vsako zavarovalno
leto posebej, medtem ko ostaja dogovorjena
premija skozi celotno dobo nespremenjena.
Mesečna premija za primer smrti znaša
17,27 EUR. V zadnji tretjini dobe trajanja
zavarovanja mu te premije ni treba več
plačevati, saj znaša zavarovalna vsota za
primer smrti v zadnjem letu manj kot 30 %
zavarovalne vsote prvega leta.

Prednosti
MOJEGA
ŽIVLJENJSKEGA
KASKA

Življenjska
zgodba
učitelja Marka

•

Visoka zavarovalna zaščita s prilagodljivo zavarovalno vsoto za primer smrti.

Po 10 mesecih od začetka zavarovanja se Marku na poti v službo s kolesom pripeti prometna nesreča, v kateri utrpi hude
poškodbe desnega stopala in izpah rame.

•
•

Potrebna je takojšnja amputacija stopala in stabilizacija ramenskega sklepa. Operativni posegi so izvedeni v okviru
javnega zdravstvenega sistema.

•

Izbira kritij glede na različne potrebe v življenju.
Ugodnejša premija za zdrav življenjski slog (nekadilec, ustrezno zdravstveno stanje in telesna teža, ne opravlja nevarnih
del in aktivnosti …).
Premijo za življenjsko zavarovanje se lahko plačuje samo 2/3 celotne dobe trajanja zavarovanja (zaokroženo
na celo leto navzgor).
Možnost spremembe višine in vrste zavarovalnega kritja, če se spremenijo življenjske okoliščine: najem novega kredita,
napredovanje ali sprememba službe, rojstvo otroka …
Hiter in prijazen postopek sklepanja in sprejema v zavarovanje.

Težave se
nadaljujejo:

•

Marko še vedno toži za bolečinami v rami, zato želi na
pregled k specialistu.

•

Ortoped ugotovi, da je treba narediti rekonstrukcijo
ramenskih vezi. Operativni poseg opravi v okviru javnega
zdravstvenega sistema.

•

S kritjem
Specialisti z
asistenco (Srednji
paket) mu
zagotovimo:

•
•

Markova zaščita družine v primeru njegove smrti po letih
Zavarovalna vsota za primer smrti
250.000
219.800 EUR

Zaradi amputacije stopala Marku ocenijo 35 % trajno
invalidnost.

200.000

krediti

Mesečna premija
za primer smrti:
17,27 EUR

150.000

•
•
•
•
•

Asistenca zdravje mu takoj uredi pregled pri ortopedu (sicer bi čakal 4
mesece).
Ortoped opravi diagnostično preiskavo – magnetno resonanco
(sicer bi čakal vsaj 2 meseca).
Ortoped naredi načrt zdravljenja po poškodbi.
Za hitrejše okrevanje lahko Marko izkoristi dodatne fizioterapije.
Nudimo mu psihološko pomoč.

šolanje otrok

(zadnjih 8 let premije ne
plačuje več!)

100.000

gospodinjski
stroški

zapuščina

50.000
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Enkratno izplačilo za Trajno invalidnost zaradi nezgode (50.000 EUR x 35 %)

17.500 EUR

Nezgodna renta nad 25 % do 50 % trajne invalidnosti – 400 EUR/mesec v 20-ih letih

96.000 EUR

Skupaj prejme:
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Markova starost

Ker je poskrbel za zaščito v primeru nezgode, mu izplačamo še:

Zaradi 1-letne bolniške odsotnosti je Marko oproščen plačila premije v primeru delovne nezmožnosti.

48
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12 mesečnih premij
113.500 EUR

Dodatna kritja, ki jih še lahko izbere:
• Zlom kosti
• Dnevno nadomestilo
• Izplačilo za dan zdravljenja v bolnišnici
• Oprostitev plačila premije v primeru trajne invalidnosti

• Mesečno nadomestilo v primeru brezposelnosti
ali delovne nezmožnosti
• Smrt zaradi nezgode
• Smrt v prometni nesreči
• Preventivna storitev za zdravje

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
Link03.pdf

-> https://www.generali.si/HDrcdA
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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 MOJ ŽIVLJENJSKI
KASKO. 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
MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO 01-ŽKA-01/20 in Pogojih za zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco 01-ZSA-02/20, ki so
sestavni del zavarovalnega produkta. Za dodatna pojasnila in sklenitev zavarovanja se lahko obrnete na našega predstavnika
oziroma naše prodajne poti.
04/oktober 2020

