POSEBNI POGOJI ZA ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

(PPŽZ – 17)

1. člen - VALUTNA KLAVZULA
V primeru, da sta zavarovalna vsota in zavarovalna premija izraženi v
tuji valuti, sta dogovorjeni v višini njune protivrednosti v veljavni valuti v
Republiki Sloveniji, v kateri se izvrši tudi izplačilo. Preračun se izvrši na
dan obračuna obveznosti zavarovalnice oziroma zavarovalne premije po
srednjem tečaju Banke Slovenije na ta dan.

(2) Odkupna vrednost ni enaka vsoti plačanih premij, saj se zaradi zavarovalnega jamstva in pripadajočih stroškov izračuna ob upoštevanju
odbitkov po tarifnih postavkah.
(3) Brezpremijska zavarovalna vsota je tista vsota, za katero je zavarovanec zavarovan, v primeru spremembe zavarovanje v zavarovanje brez
plačevanja premij.
(4) Mirovanje po teh pogojih ni mogoče.

2. člen - INDEKSNA KLAVZULA
(1) Če se zavarovalec odloči za indeksno klavzulo, se povišajo zavarovalne
vsote ter tudi pripadajoče premije. Zavarovalna vsota se poveča za
odstotek, za katerega se je povečal HICP indeks za evro območje, ki
je povprečje indeksov potrošniških cen držav vseh članic evro območja, najmanj pa za 3 %. Nova premija za zavarovanje se izračuna na
osnovi meril dogovorjene tarife, starosti zavarovanca v času povišanja
ter trajanja zavarovalne pogodbe od trenutka indeksacije do poteka
zavarovalne dobe. V primeru, da je v pogodbo vključeno dodatno
zavarovanje, se upoštevajo tudi določila, ki veljajo za to dodatno
zavarovanje.
(2) Usklajevanje se opravlja brez ponovnega preverjanja zdravstvenega
stanja zavarovanca, prvič po poteku enega leta od dneva sklenitve
zavarovalne pogodbe. Pri tem je odločilna vrednost letnega indeksa, ki je bila nazadnje objavljena, vendar najpozneje en mesec pred
povišanjem.
(3) Zaradi povišane starosti zavarovanca na eni strani in tudi krajše preostale dobe zavarovanja na drugi, se premija relativno bolj zviša kot
zavarovalna vsota.
(4) Zadnje povišanje se izvede 5 let pred potekom trajanja plačevanja
premij, nato pa indeksna klavzula preneha veljati.
(5) V primeru, da se dogovorjeni indeks ne izračunava več, bo zavarovalnica v skrbi za interes zavarovalca izbrala nov indeks, ki bo najbolj pri-merljivo ustrezal izbranemu. Izbiro novega indeksa mora zavarovalnica
objaviti na svoji spletni strani. O izbiri novega indeksa bo zavarovalnica
pisno obvestila zavarovalca.

3. člen - UDELEŽBA PRI DOBIČKU
Zavarovanje ni upravičeno do udeležbe pri dobičku.

3. člen - DOPOLNILA K SPLOŠNIM POGOJEM
(1) K 3t. odstavku 2. člena Splošnih pogojev za življenjsko zavarovanje
(SPŽZ-17):
Najvišja zavarovalna vsota začasnega takojšnjega jamstva zavarovalnice za življenjsko zavarovanje za primer smrti skupaj z dodatnimi
zavarovanji znaša za vse tarife 27.500 EUR.
Za zavarovalne pogodbe z zdravniškim pregledom se najvišja zavarovalna vsota začasnega takojšnjega jamstva zavarovalnice poviša na
35.000 EUR.
(2) K 6. členu Splošnih pogojev za življenjsko zavarovanje (SPŽZ -17):
Zavarovalna vsota zavarovanj s tekočim plačevanjem premij, ki preostane po znižanju le-tega za tarifo UERI ne sme biti manjša od 5.000
EUR, za tarifo UERI2Z ne sme biti manjša od 30.000 EUR, za tarifo
UEK7Z pa ne sme biti manjša od 1.500 EUR. V primeru spremembe
zavarovanja v zavarovanje brez plačevanja premij zavarovalna vsota
ne sme biti manjša od 300 EUR.

DODATNA POJASNILA ZA TARIFO UEK7Z,
ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI IN DOŽIVETJA
1. člen - OBVEZNOST ZAVAROVALNICE
IN PLAČEVANJE PREMIJE
Zavarovalna vsota zapade v izplačilo takoj ob smrti zavarovane osebe,
v primeru doživetja pa ob izteku zavarovalne dobe. Premije je potrebno
plačevati ves čas trajanja zavarovalne pogodbe, najdlje do izteka dobe
plačevanja premij.
2. člen - ODKUPNA VREDNOST, BREZPREMIJSKA
ZAVAROVALNA VSOTA IN MIROVANJE
(1) Izplačilo odkupne vrednosti oziroma sprememba v zavarovanje brez
plačevanja premije je možno po:
- poteku drugega zavarovalnega leta, pod pogojem, da sta vplačani
tudi dve letni premiji, če je zavarovalna doba krajša ali enaka 15
let;
- poteku tretjega zavarovalnega leta, pod pogojem, da so vplačane
tudi tri letne premije, če je zavarovalna doba daljša od 15 let.

DODATNA POJASNILA ZA TARIFO UERI –
ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI
1. člen - OBVEZNOST ZAVAROVALNICE
IN PLAČEVANJE PREMIJE
Zavarovalna vsota za primer smrti zapade v izplačilo takoj ob smrti zavarovane osebe. V primeru doživetja zavarovanca preneha zavarovalno
jamstvo brez kakršnihkoli obveznosti zavarovalnice. Premije je potrebno
plačevati ves čas življenja zavarovanca, najdlje do izteka dobe plačevanja
premij.
2. člen - ODKUPNA VREDNOST, BREZPREMIJSKA
ZAVAROVALNA VSOTA IN MIROVANJE
Odkup, brezpremijska zavarovalna vsota in mirovanje niso mogoči.
3. člen - UDELEŽBA PRI DOBIČKU
Zavarovanje ni upravičeno do udeležbe pri dobičku.
4. člen - PREDUJEM IN ZDRAVSTVENA PREVENTIVA
Izplačilo predujma pri zavarovanju za primer smrti ni možno.
Prav tako ni možno izplačilo predujma zaradi zdravstvene preventive po
20. členu Splošnih pogojev za življenjsko zavarovanje (SPŽZ-17).

DODATNA POJASNILA ZA TARIFO UERI2Z –
ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI
1. člen - OBVEZNOST ZAVAROVALNICE IN PLAČEVANJE
PREMIJE
Zavarovalna vsota za primer smrti zapade v izplačilo takoj ob smrti zavarovane osebe. V primeru doživetja zavarovanca preneha zavarovalno
jamstvo brez kakršnihkoli obveznosti zavarovalnice. Premije je potrebno
plačevati ves čas življenja zavarovanca, najdlje do izteka dobe plačevanja
premij.
2. člen - POPUST NA ZAVAROVALNO PREMIJO
Zavarovalna premija se lahko konec zavarovalnega leta za naslednje zavarovalno leto zniža zaradi pozitivnega zavarovalno tehničnega rezultata
zavarovalnice na tej tarifi (poseben popust). Višino posebnega popusta
določi uprava zavarovalnice s posebnim sklepom. O višini posebnega
popusta ter spremembi te višine (zvišanje ali znižanje posebnega popusta) zavarovalnica pisno obvesti zavarovalca. Posebni popust se na
zavarovalno premijo lahko prizna že ob sklenitvi zavarovanja, o čemer
je zavarovalec obveščen na ponudbi oz. polici. Če se zavarovalec s
spremembo premije ne strinja, lahko zavarovanje ne glede na določbe
6. člena Splošnih pogojev za življenjsko zavarovanje (SPŽZ-17) odpove
brez odpovednega roka.
3. člen - ODKUPNA VREDNOST, BREZPREMIJSKA
ZAVAROVALNA VSOTA IN MIROVANJE
Odkup, brezpremijska zavarovalna vsota in mirovanje niso možni.
4. člen - UDELEŽBA PRI DOBIČKU
Zavarovanje ni upravičeno do udeležbe pri dobičku.
5. člen - PREDUJEM IN ZDRAVSTVENA PREVENTIVA
Izplačilo predujma pri zavarovanju za primer smrti ni možno.
Prav tako ni možno izplačilo predujma zaradi zdravstvene preventive po
20. členu Splošnih pogojev za življenjsko zavarovanje (SPŽZ-17).

Pogoji so bili sprejeti s strani uprave zavarovalnice GENERALI d.d., Kržičeva 3, Ljubljana dne 30.05.2017 in veljajo od 01.06.2017 dalje.
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.
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