Naložbeno zavarovanje
Ključnih 5

Ključnih 5
V življenju so trenutki, ko se zaveš, kaj zares šteje. Ko vsakdanje drobne stvari dobijo novo
vrednost, ko postane pomembno to, kam smo namenjeni in kdo ti pri tem stoji ob strani.
Z zavarovanjem Ključnih 5 smo tukaj, ko nas najbolj potrebujete.

Kaj je Ključnih 5?

Kritje v primeru nastanka hujše bolezni

Ključnih 5 je naložbeno življenjsko zavarovanje, ki v
ospredje postavlja izključno potrebe zavarovanca.
Zavarovanje s kritji za primer smrti in nezgodne smrti,
hujše bolezni, hospitalizacije in enkratne dnevne
odškodnine za zlom kosti zaradi nezgode ter s pravno
zaščito življenjskega zavarovanja, ponuja celovito zaščito
pred dogodki, ki nas lahko doletijo kot posledica starosti,
aktivnega življenja ali, preprosto, ko se življenje ne odvija
po načrtih.

K zavarovanju lahko priključite tudi zavarovanje za hujše
bolezni za primer možganske kapi in/ali rakavih obolenj.
Lahko izberete eno ali obe kritji.

Pristop k zavarovanju
brez vprašalnika o vašem
zdravstvenem stanju

V primeru izplačila zavarovalnine za primer hujše bolezni,
kritje za ta rizik ugasne, pri tem pa se kritje za primer
smrti in višina mesečne premije ustrezno znižata.

Izplačilo v primeru hujših
bolezni vse do 85. leta starosti

Izplačilo v primeru hospitalizacije
Zavarujejo se lahko osebe od 45. do 75. leta starosti brez
vprašalnika o zdravstvenem stanju.

Varčevanje brez vstopnih
stroškov in mesečnih stroškov
obdelave zavarovanja
Hkrati z zavarovanjem boste tudi varčevali. Na izbiro
so vam tri višine varčevalnih premij (3, 5 ali 10 EUR),
ki jih lahko razdelite med največ tri sklade slovenskih
upravljavcev skladov.

Kritje v primeru smrti in nezgodne smrti
Popolno zavarovalno kritje v primeru smrti zavarovanca
nastopi že po poteku prvega leta, ko se izplača izbrana
zavarovalna vsota, skupaj z vrednostjo premoženja po
polici. Do takrat se v primeru smrti izplača 50 % plačanih
premij. Popolno zavarovalno kritje za primer nezgodne
smrti pa velja že od začetka zavarovanja.

Za vse telesne poškodbe, ki so nastale kot posledica
nezgode in zaradi katerih ste bili prvič hospitalizirani
več kot štiri zaporedne noči, se vam, brez ugotavljanja
invalidnosti, izplača enkratni znesek na podlagi števila
nočitev v bolnišnici, tudi do 153 EUR na dan.

Izplačilo nadomestila za
hospitalizacijo zaradi nezgode
tudi do 153 EUR na dan

Enkratna dnevna odškodnina za zlom kosti
zaradi nezgode

Pravna zaščita vašega življenjskega
zavarovanja

K dodatnemu nezgodnemu zavarovanju smo priključili
tudi izplačilo v primeru zloma kosti, pri čemer so kriti tudi
zlomi osteoporotičnih kosti.

V primeru prekinitve vašega življenjskega zavarovanja
zaradi škodljivega priporočila prodajalca, pri čemer
bi utrpeli premoženjsko škodo - izgubo denarja, smo
poskrbeli za vašo dodatno varnost. Zavarovalnica ARAG
vam bo v takšnem primeru krila stroške zahtevka za
povračilo utrpele premoženjske škode, in to za samo 0,46
EUR na mesec in sicer vse do 10.000 EUR.

Popolna novost
enkratna dnevna odškodnina
zaradi ZLOMA tudi
OSTEOPOROTIČNIH KOSTI

Značilnosti zavarovanja Ključnih 5
Pristopna starost
zavarovane osebe

Od 45 do 75 let.

Zavarovalna doba

10 let.

Zavarovalna vsota

• V odvisnosti od pristopne starosti je možno izbirati zavarovalno vsoto za smrt od
1.500 EUR do 15.000 EUR.
• Višina zavarovalne vsote za nezgodno smrt je dvakratnik višine izbrane zavarovalne
vsote za smrt.

Plačilo premije

Mesečno.

Mesečna premija

Od 14,77 EUR naprej.

Izplačila

V primeru:
• smrti se izplača zavarovalna vsota za smrt* in vrednost premoženja po polici;
• nezgodne smrti se izplača zavarovalna vsota za nezgodno smrt in vrednost premoženja
po polici, po preteku prvega leta pa tudi zavarovalna vsota za smrt;
• doživetja se izplača vrednost premoženja po polici.
Če ste izbrali in k vašemu zavarovanju priključili dodatna kritja se vam izplača:
• zavarovalnina za primer hujše bolezni - v odvisnosti od pristopne starosti zavarovanca,
in sicer kot predplačilo 80 %, 70 % ali 60 % zavarovalne vsote za smrt**;
• nadomestilo za hospitalizacijo zaradi nezgode – dnevno nadomestilo za več kot štiri
zaporedne nočitve v bolnišnici zaradi nezgode (največ za 365 zaporednih nočitev);
• enkratna dnevna odškodnina za zlom kosti, tudi osteoporotičnih, kot posledica
nezgode.

*Po poteku prvega leta zavarovanja, do takrat pa 50 % vplačanih premij.
**Po poteku prvih dveh let zavarovanja.

IZBERITE NALOŽBO PO SVOJI MERI
Pri zavarovanju Ključnih 5 lahko zaupate različnim upravljavcem in tako svoj denar
plemenitite v različnih naložbenih možnostih. Naložbeni paket oblikujete sami tako, da
svoja vplačila razdelite med največ tri sklade. Lahko pa v odvisnosti od vašega odnosa do
višine tveganja in pričakovanih donosov izberete že pripravljene naložbene pakete:

ZAJAMČENI NALOŽBENI
PAKET

ZMERNI NALOŽBENI
PAKET

AKTIVNI NALOŽBENI
PAKET

Zajamčeni naložbeni paket
Pri izbiri Zajamčenega naložbenega paketa plemenitite svoja sredstva v internem skladu Zavarovalnica Sava Zajamčeni. Z
izbiro tega sklada boste naložbenemu življenjskemu zavarovanju dodali varnost, saj vam na vplačana sredstva v sklad, poleg
100 % jamstva, zagotavljamo tudi minimalni letni donos v višini 1,50 %. Več informacij o skladu najdete na www.zav-sava.si.

Zmerni naložbeni paket
V Zmernem naložbenem paketu prevladujejo naložbe s povdarkom na uravnoteženosti med delnicami in obveznicami,
kar zagotavlja varnost in stabilnost. Sestavljen je iz treh skrbno izbranih skladov, ki so nam enjeni vlagateljem z zmerno
pripravljenostjo na tveganje in ne želijo velikih nihanj vrednosti enot premoženja, kljub vsemu pa pričakujejo nekoliko višji
donos.
Ime sklada
Sestava portfelja
Investicijsko tveganje
Razdelitev premije

INFOND Bond Euro

INFOND Alfa

INFOND Dynamic

obveznice

delnice in obveznice

delnice

nizko do srednje

srednje

srednje do visoko

30 %

40 %

30 %

Aktivni naložbeni paket
Aktivni naložbeni paket sestavljajo trije izbrani skladi, ki večino sredstev nalagajo v delnice. Namenjen je vlagateljem, ki so
pripravljeni prevzeti večje tveganje v zameno za višje pričakovane donose, kot jih prinašajo manj tvegane oblike naložb.
Ime sklada

INFOND Beta

Sestava portfelja
Investicijsko tveganje
Razdelitev premije

INFOND €uropa

INFOND BRIC

delnice
srednje do visoko

srednje do visoko

visoko

60 %

20 %

20 %

Naložbeni paket lahko oblikujete tudi sami z
izbiro skladov iz naše ponudbe

Širok nabor
skladov

Varčevanje v skladih domačih upravljavcev KBM Infond
in ALTA Skladi vam ob prevzemu naložbenega tveganja
omogoča doseganje višjih donosov. Iz ponudbe skladov
lahko poljubno izberete največ tri sklade.

Vrsta sklada

Investicijska
usmerjenost

Upravljavec

Vzajemni sklad

OBVEZNIŠKI

globalni

KBM Infond

INFOND Bond - Euro

globalni

KBM Infond

INFOND Alfa

od 35 % do 65 %

globalni

KBM Infond

INFOND Hrast

od 35 % do 65 %

globalni

ALTA skladi

ALTA Primus

globalni

KBM Infond

INFOND Dynamic

od 85 % do 100 %

globalni

KBM Infond

INFOND Beta

od 85 % do 100%

globalni

ALTA skladi

ALTA Global

od 85 % do 100 %

regijski

KBM Infond

INFOND Bric

od 80 % do 100 %

regijski

KBM Infond

INFOND €uropa

od 80 % do 100 %

regijski

KBM Infond

INFOND PanAmerica

od 80 % do 100 %

regijski

KBM Infond

INFOND Frontier

od 85 % do 100 %

regijski

ALTA skladi

ALTA Global Emerging

od 85 % do 100 %

regijski

ALTA skladi

ALTA Balkan

od 85 % do 100 %

sektorski

KBM Infond

INFOND Energy

od 80 % do 100 %

sektorski

KBM Infond

INFOND Life

od 85 % do 100 %

sektorski

KBM Infond

INFOND Technology

od 80 % do 100 %

sektorski

KBM Infond

INFOND Consumer

od 85 % do 100 %

sektorski

ALTA skladi

ALTA Pharma - Tech

od 85 % do 100 %

MEŠANI

DELNIŠKI

Delež delnic
do 10 %

do 100 %

Več informacij o skladih najdete na spletnih straneh upravljavcev.

DAVČNE UGODNOSTI
Zakon o dohodnini določa, da prihodek iz naslova življenjskega zavarovanja pri fizičnih osebah ni obdavčen, če
zapade v izplačilo po preteku več kot 10 let od začetka zavarovanja. Pogoj za to je, da je zavarovalec hkrati tudi
upravičenec za izplačilo in da ni bil zahtevan odkup pred potekom 10 let od sklenitve zavarovanja. Prav tako ni
obdavčeno izplačilo zavarovalne vsote za smrt zavarovanca.
Za življenjska zavarovanja, sklenjena za dobo 10 let in več, se tudi ne plačuje 8,5-odstotni davek od prometa
zavarovalnih poslov. Le-ta se obračuna v primeru odkupa zavarovanja pred potekom 10 let.

PRISTOPNA STAROST 45-54 LET
1. Zavarovanje za primer smrti in nezgodne smrti
Zavarovalna
vsota za smrt

Zavarovalna
vsota za
nezgodno smrt

Izplačilo za
nezgodno smrt
po čakalnem
roku

Mesečna
premija*

7.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €

14.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €

21.000,00 €
30.000,00 €
45.000,00 €

11,77 €
15,75 €
22,38 €

3. Zavarovanje hujših bolezni (dodatna izbira)*
Možganska
Predplačilo 80% Možganska kap Rakavo obolenje kap in rakavo
zavarovalne
obolenje
vsote za smrt
Mesečna premija Mesečna premija Mesečna premija
5.600,00 €
8.000,00 €
12.000,00 €

0,52 €
0,74 €
1,12 €

3,89 €
5,56 €
8,34 €

4,40 €
6,29 €
9,44 €

*Možnost izbire katerkoli kombinacije.

*Izbira je omejena z izbrano zavarovalno vsoto za smrt.

2. Varčevalni cilj - izberite varčevalno premijo

4. Zavarovanje za hospitalizacijo in zlom kosti kot
posledice nezgode (dodatna izbira)

Informativna vrednost premoženja
v primeru 3 % donosnosti

Varčevalna mesečna premija*

419,34 €
698,92 €
1.397,90 €

3,00 €
5,00 €
10,00 €

Zavarovalna
Nadomestilo za Enkratna dnevna
vsota za
hospitalizacijo
odškodnina za
hospitalizacijo
na dan***
zlome kosti
zaradi nezgode**
18.615,00 €
51,00 €
200,00 €
31.755,00 €
87,00 €
340,00 €
55.845,00 €
153,00 €
600,00 €

Mesečna
premija*
2,94 €
5,00 €
8,82 €

*Možnost izbire katerkoli kombinacije.
**Maksimalno izplačilo za 365 zaporednih nočitev.
***V pirmeru več kot štirih zaporednih nočitev.

*Možnost izbire katerekoli kombinacije.

5. Pravna zaščita življenjskega zavarovanja
Zavarovalna vsota za
pravno zaščito
Do 10.000 €

Mesečna premija
0,46 €

PRISTOPNA STAROST 55-64 LET
1. Zavarovanje za primer smrti in nezgodne smrti

3. Zavarovanje hujših bolezni (dodatna izbira)*

Zavarovalna
vsota za smrt

Zavarovalna
vsota za
nezgodno smrt

Izplačilo za
nezgodno smrt
po čakalnem
roku

Mesečna
premija*

Predplačilo 70%
zavarovalne
vsote za smrt

3.700,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €

7.400,00 €
10.000,00 €
16.000,00 €

11.100,00 €
15.000,00 €
24.000,00 €

12,33 €
15,78 €
23,74 €

2.590,00 €
3.500,00 €
5.600,00 €

Možganska kap Rakavo obolenje

Možganska
kap in rakavo
obolenje

Mesečna premija Mesečna premija Mesečna premija
0,50 €
3,39 €
3,90 €
0,68 €
4,58 €
5,27 €
1,09 €
7,33 €
8,43 €

*Možnost izbire katerkoli kombinacije.

*Izbira je omejena z izbrano zavarovalno vsoto za smrt.

2. Varčevalni cilj - izberite varčevalno premijo

4. Zavarovanje za hospitalizacijo in zlom kosti kot
posledice nezgode (dodatna izbira)

Informativna vrednost premoženja
v primeru 3 % donosnosti

Varčevalna mesečna premija*

419,34 €
698,92 €
1.397,90 €

3,00 €
5,00 €
10,00 €

*Možnost izbire katerekoli kombinacije.

Zavarovalna
Nadomestilo za Enkratna dnevna
vsota za
hospitalizacijo
odškodnina za
hospitalizacijo
na dan***
zlome kosti
zaradi nezgode**
8.395,00 €
23,00 €
230,00 €
14.235,00 €
39,00 €
390,00 €
25.185,00 €
69,00 €
690,00 €

Mesečna
premija*
2,95 €
5,00 €
8,85 €

*Možnost izbire katerkoli kombinacije.
**Maksimalno izplačilo za 365 zaporednih nočitev.
***V pirmeru več kot štirih zaporednih nočitev.

5. Pravna zaščita življenjskega zavarovanja
Zavarovalna vsota za pravno
zaščito
Do 10.000 €

Mesečna premija
0,46 €

PRISTOPNA STAROST 65-75 LET
1. Zavarovanje za primer smrti in nezgodne smrti

Zavarovalna
vsota za smrt

Zavarovalna
vsota za
nezgodno smrt

Izplačilo za
nezgodno smrt
po čakalnem
roku

Mesečna
premija*

1.500,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €

3.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €

4.500,00 €
6.000,00 €
9.000,00 €

13,79 €
17,52 €
24,99 €

3. Zavarovanje hujših bolezni (dodatna izbira)*
Predplačilo 60 %
zavarovalne vsote
za smrt
900,00 €

MOŽGANSKA
KAP

MOŽGANSKA
KAP IN
RAKAVO
OBOLENJE

RAKAVO
OBOLENJE

Mesečna premija Mesečna premija Mesečna premija
0,48 €
2,14 €
2,62 €

1.200,00 €

0,64 €

2,86 €

3,49 €

1.800,00 €

0,95 €

4,28 €

5,23 €

*Možnost izbire katerkoli kombinacije.

*Izbira je omejena z izbrano zavarovalno vsoto za smrt.

2. Varčevalni cilj - izberite varčevalno premijo

4. Zavarovanje za hospitalizacijo in zlom kosti kot
posledice nezgode (dodatna izbira)

Informativna vrednost premoženja
v primeru 3 % donosnosti

Varčevalna mesečna premija*

419,34 €
698,92 €
1.397,90 €

3,00 €
5,00 €
10,00 €

*Možnost izbire katerekoli kombinacije.

Zavarovalna
Nadomestilo za Enkratna dnevna
vsota za
hospitalizacijo
odškodnina za
hospitalizacijo
na dan***
zlome kosti
zaradi nezgode**
4.380,00 €
12,00 €
230,00 €
7.300,00 €
20,00 €
390,00 €
13.140,00 €
36,00 €
690,00 €

Mesečna
premija*
2,94 €
4,96 €
8,81 €

*Možnost izbire katerkoli kombinacije.
**Maksimalno izplačilo za 365 zaporednih nočitev.
***V pirmeru več kot štirih zaporednih nočitev.

5. Pravna zaščita življenjskega zavarovanja
Zavarovalna vsota za
pravno zaščito
Do 10.000 €

Mesečna premija
0,46 €
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