MOJ ŽIVLJENJSKI
BONUS

Naložbeno življenjsko zavarovanje z obročnim plačevanjem premije

Široka paleta naložbenih možnosti: na voljo imate 3 naložbene cilje (varčevanje za penzijo, varčevanje za točno določen
cilj ali naložbo oblikujete sami), 6 notranjih skladov (od
Aktivne, Drzne do Varne naložbe) in zajamčeno naložbo.
Vaši prihranki so po 10 letih varčevanja neobdavčeni.

PREDNOSTI
ZAVAROVANJA

Zavarovanje sklenete brez zdravstvenega vprašalnika.
Zavarovanju lahko priključite tudi kritje Oprostitev plačila
premije, kar pomeni, da ste ob popolni trajni invalidnosti
oproščeni plačila premije, zavarovanje pa vam še vedno velja.
Dostopna premija.
Vašo naložbo upravljajo najboljši strokovnjaki Generali
Investments, d. o. o., ki spremljajo strukturo vaših
naložb in jo nenehno prilagajajo spremembam na trgu.

KAJ ZAGOTAVLJA ZAVAROVANJE MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS?
Z zavarovanjem poskrbite za finančno varnost svoje družine ob vaši smrti, obenem pa si zagotovite brezskrbno varčevanje za pokojnino ali druge dolgoročne
cilje in optimalne donose ob stalnem prilagajanju naložb razmeram na trgu.
KOMU JE ZAVAROVANJE NAMENJENO?
Vsem, ki ste stari vsaj 15 let in želite poleg življenjskega zavarovanja tudi dolgoročno varčevati
ter ste pripravljeni prevzeti naložbeno tveganje z namenom potencialno višjih donosov.
PRIPIŠEMO VAM BONUS DO 155 %
• Za vsako leto varčevanja ste tudi nagrajeni, zato privarčujete več.
• Med trajanjem plačevanja premije vam pripisujemo bonus. Prvič ga pripišemo po 3 letih varčevanja.
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*Osnova za pripis bonusa je dogovorjena letna premija v letu pripisa bonusa.
ALI JE MOŽNO PREDČASNO IZPLAČILO?
Vsekakor. Po 3 letih zavarovanja lahko zaprosite za izplačilo predujma ali odkupa.
UGODNOSTI
Če imate sklenjeno zavarovanje Moj življenjski bonus in zavarovanje PaketDom za 10 let, vam vsako leto na vašo polico
zavarovanja Moj življenjski bonus prenesemo 25 % plačane letne premije, ki jo plačujete za zavarovanje PaketDom.
Več informacij dobite pri svojem zavarovalnem zastopniku in na www.generali.si.

