
Življenjsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI d.d.   
Produkt: Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja

Ta dokument vsebuje povzetek pomembnejših informacij za življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja in ni prilagojen individualnim potrebam in zahtevam 
zavarovalca. Celotne pogodbene informacije o življenjskem zavarovanju so zagotovljene v splošnih in posebnih zavarovalnih pogojih, navedenih v zavarovalni polici.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Zavarovanje za primer doživetja in smrti z gibljivo zavarovalno vsoto za primer smrti v višini od 100 % do 300 % zavarovalne vsote za doživetje. 
Zavarovalna vsota se izplača takoj ob smrti zavarovane osebe ali v primeru doživetja ob izteku zavarovalne dobe.
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Kaj je zavarovano?
 Smrt
 Doživetje

Možno je še dodatno zavarovati:
 - Nezgodno smrt
 - Nezgodno smrt v prometni nesreči
 - Nezgodno invalidnost
 - Dnevno nadomestilo
 - Bolnišnični dan 
 - Nadomestilo za določene operacije
 - Nadomestilo za kritične bolezni
 - Prenehanje plačevanja premij v primeru popolne trajne invalidnosti
 - Prenehanje plačevanja v primeru popolne delovne nezmožnosti

Kaj je zavarovalna vsota?
Zavarovalna vsota je s pogodbo dogovorjen denarni znesek, ki ga 
zavarovalnica izplača upravičencu ob nastopu zavarovalnega primera.
Višina zavarovalne vsote je odvisna zlasti od starosti zavarovanca, dobe 
zavarovanja, zdravstvenega stanja in življenjskega sloga zavarovanca, 
potrebe po zaščiti oseb, ki so od zavarovanca finančno odvisne in se 
izračuna na podlagi želene višine premije.

Kje velja zavarovanje?
 Zavarovanje velja po celem svetu. 

Kakšne so moje obveznosti?
Obveznosti na začetku pogodbe:
- Seznanitev zavarovalnice z okoliščinami, ki vplivajo na zavarovanje.
- Plačilo premije oziroma dela premije, ki ga je potrebno plačati ob sklenitvi pogodbe.
- Če se zavaruje ali sozavaruje življenje tretje osebe, je tudi ta dolžna odgovoriti na vsa vprašanja na ponudbi in zdravstvenem vprašalniku po resnici in popolno ter 

ničesar zamolčati.
Obveznosti med trajanjem pogodbe:
- Redno plačevanje zavarovalne premije skladno z dogovorom navedenim v zavarovalni polici.
- Prijaviti zavarovalnici vsako spremembo zavarovalčevega stalnega ali začasnega bivališča.
- Zavarovalec oziroma zavarovanec je dolžan nemudoma obvestiti zavarovalnico o spremembi rednih delovnih nalog, ki jih opravlja zavarovanec, o spremembi poklica 

in o spremembi zaposlitve zavarovanca.
Obveznosti upravičenca ob nastopu zavarovalnega primera:
- Prijava zavarovalnega primera na ustreznem obrazcu zavarovalnice.
- Pri prijavi smrti je potrebno predložiti izpisek iz matične knjige umrlih ter potrdilo o vzroku smrti. 

Kaj ni zavarovano?
 Samomor v prvem letu zavarovanja.

 Ostale izključitve in izključitve za dodatna zavarovanja so opisane v 
zavarovalnih pogojih.

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno s/z:

 Dogovorjenimi zavarovalnimi vsotami.
 Starostjo zavarovanca.
 Če bi prišlo do zavarovalnega primera v času, ko bi bila Republika 
Slovenija vpletena v vojna dogajanja, v katerih bi bil udeležen 
zavarovanec, ali če bi bila Republika Slovenija prizadeta zaradi jedrske 
katastrofe, ali če pride do zavarovalnega primera kot posledica 
terorizma, uporov ali revolucije, izplača zavarovalnica le matematično 
rezervacijo v skladu z dogovorjeno tarifo.
 Matematično rezervacijo izplača zavarovalnica tudi v primeru smrti 
zavarovanca zaradi udeležbe:

- v drugih vojnih dogajanjih ali
- v nemirih, vstajah in neredih na strani povzročiteljev neredov.

 Če pride do samomora v treh letih od dneva, ko je bila pogodba 
sklenjena, spremenjena ali obnovljena, zavarovalnica ni dolžna 
izplačati upravičencu zavarovalne vsote, temveč le matematično 
rezervacijo.

Ostale omejitve in omejitve za dodatna zavarovanja so opisane v 
zavarovalnih pogojih.

Kdaj in kako plačam?
Premija za zavarovalno leto se plača v celoti vnaprej, razen če glede načina plačevanja premije obstaja drugačen dogovor. V tem primeru je potrebno ob sklenitvi 
zavarovanja vnaprej plačati prvi obrok premije z gotovino, plačilno ali kreditno kartico, plačilnim nalogom ali računom, nadaljnje premije pa preko direktne 
obremenitve, s plačilnim nalogom ali računom. Premija se lahko plačuje v mesečnih, četrtletnih, polletnih obrokih ali pa le enkrat letno.
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GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 1/09815/00 in ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje 
zavarovalnih poslov št. 30200-2298/03-22DP. Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. Višina osnovnega kapitala je 39.520.347,18 EUR. Nevplačanih vložkov 
ni. TRR je odprt pri SKB d.d. št. SI56 0313 4100 0009 264, ID št. za DDV SI88725324, matična št. 5186684000. Družba pripada zavarovalniški skupini Generali Group, vpisani v italijanski register zavarovalniških skupin 
pod vložno št. 26, ki ga vodi IVASS.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Zavarovanje začne veljati ob 00:00 tistega dne, ki je naveden na zavarovalni polici kot začetek zavarovanja, tedaj prične tudi jamstvo zavarovalnice, pod pogojem, da 
je do tedaj plačan prvi obrok premije. Pred dnem, ki je na polici naveden kot začetek zavarovanja, ni zavarovalnega jamstva. 
Zavarovalno kritje preneha tudi, če je zavarovalna pogodba odpovedana skladno z določili zavarovalnih pogojev.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovalec ima pravico, da v tridesetih  dneh od dneva sklenitve odstopi od zavarovalne pogodbe, brez navedbe razloga za to dejanje in brez obveznosti plačila. 
Odstop mora podati s pisno zahtevo na predpisanem obrazcu zavarovalnice. 
Zavarovalec lahko odpove zavarovalno pogodbo s pisno zahtevo na predpisanem obrazcu zavarovalnice, ki mora biti zavarovalnici dostavljen najkasneje zadnji dan 
koledarskega meseca z  enomesečnim odpovednim rokom. Zavarovalne pogodbe ni mogoče odpovedati pred iztekom prvega zavarovalnega leta.

Dokument velja od 02. 04. 2019.


