Naložbeno življenjsko
zavarovanje Hibrid

Uresničite svoje načrte
in svoji družini zagotovite
varno prihodnost
NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE HIBRID JE INOVATIVNA REŠITEV NA
SLOVENSKEM TRGU, KI ZDRUŽUJE ZAVAROVANJE IN AKTIVNO UPRAVLJANJE
PREMOŽENJA TER ZAGOTAVLJA NAJVIŠJO STOPNJO FINANČNE VARNOSTI.
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ŽIVLJENJSKO
ZAVAROVANJE
Z AKTIVNIM
UPRAVLJANJEM
IMETJA

VARNA NALOŽBA,
KI VAM OMOGOČA
DO 80 % ZAŠČITE
SREDSTEV

Ključne prednosti
• Aktivno upravljanje imetja po polici.
• Možnost izbire naložbenega cilja od
0 do 80 % vplačane neto premije.
• Vstop na kapitalske trge že z nizkimi vložki.
• Sklenitev zavarovanja brez preverjanja
zdravstvenega stanja.
• V primeru priključitve dodatnega
zavarovanja hujših bolezni z večkratnim
izplačilom, vam izplačamo zavarovalno
vsoto v primeru nastanka hujše bolezni.
• Če je k zavarovanju priključeno Dodatno
zavarovanje delovne nezmožnosti z izplačilom
rente imate kritje v primeru popolne in trajne
izgube 11. osnovnih življenjskih sposobnosti.
• Ob priključitvi Dodatnega nezgodnega
zavarovanja vam v primeru nezgode
izplačamo izbrano zavarovalno vsoto.
• V primeru priključenega Dodatnega
nezgodnega zavarovanja imate
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možnost uveljavljanja izvedbe
Preventivne analize GenePlanet.
• Privarčevana sredstva vam po
izteku zavarovalne dobe izplačamo
v enkratnem znesku.
• Po treh letih trajanja in plačevanja zavarovanja
lahko predlagate zvišanje ali znižanje
zavarovalne premije, zavarovalne dobe in
zavarovalne vsote. Kadarkoli v zavarovalnem
obdobju lahko spremenite naložbeni cilj
za bodoče premije ali vplačate dodatno
varčevalno premijo kot enkratno vplačilo.
• V primeru nepričakovanih finančnih
obveznosti lahko pri zavarovanju Hibrid po
treh letih trajanja in plačevanja zavarovanja
uveljavite pravico do mirovanja plačevanja
zavarovalne premije ali predčasno izplačilo
v višini do 80 % vrednosti imetja po
polici, pri čemer zavarovanje ostane v
veljavi (v skladu s splošnimi pogoji).

INFORMACIJE O ZAVAROVANJU HIBRID
PRISTOPNA STAROST
ZAVAROVANE OSEBE

Od 15 do 70 let.

ZAVAROVALNA DOBA

Od 5 do 25 let.

ZAVAROVALNA VSOTA

• Zavarovalna vsota za primer smrti znaša 10 % skupne premije za
celotno zavarovalno obdobje, vendar ne manj kot 1.000 EUR in ne
več kot 10.000 EUR.
• Zavarovalna vsota se obvezno poviša za 110 % morebitnega
enkratnega vplačila v sklade, vplačanega v prvih dveh mesecih od
dneva začetka zavarovanja.

PLAČILO PREMIJE

Mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

PREMIJA

Mesečna premija najmanj 29 EUR.

IZPLAČILA

• Ob poteku zavarovalne dobe: vrednost imetja po polici.
• V primeru smrti vam izplačamo zavarovalno vsoto za smrt oziroma
vrednost imetja po polici, če je le-to višje in sicer po preteku
čakalnega roka treh mesecev od začetka zavarovanja.

DODATNA ZAVAROVANJA

• Dodatno zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom.
• Dodatno zavarovanje delovne nezmožnosti z izplačilom rente.
• Dodatno nezgodno zavarovanje.
• Dodatno nezgodno zavarovanje otrok.
• Dodatno zdravstveno zavarovanje Najboljši zdravniki sveta.

INFORMATIVNI IZRAČUN*
Mesečna premija

Vsota vplačanih
premij

Naložbeni cilj

100 €

30.000 €

80 %

*Pristopna starost: 40 let, zavarovalna doba: 25 let.
Izračun je informativne narave in za zavarovalnico nezavezujoč.

Premoženje ob poteku zavarovalne dobe
ob predvideni povprečni letni donosnosti skladov
4%

6%

8%

39.979 €

52.061 €

68.509 €

ZAVAROVANJE Z AKTIVNIM UPRAVLJENJEM IMETJA
Zagotovite si varnost in donosnost s sistemom aktivnega upravljanja imetja, ki sredstva razporeja
med skladom DWS Garant 80 Dynamic in skladom Sklad ZS Garant 0,5 %.
Ob sklenitvi zavarovanja izberete med naložbenimi cilji, v višini od 0 do 80 %, kar vam v izbranem
odstotku zagotavlja ohranitev neto vplačane premije. Na podlagi izbranega naložbenega cilja
zavarovalnica s pomočjo posebnega sistema dinamičnega upravljanja imetja mesečno skrbi za to,
da so sredstva, namenjena nalaganju, v ustrezni meri razporejena v delniške naložbe z visokimi
potencialnimi donosi (sklad DWS Garant 80 Dynamic), hkrati pa s preusmerjanjem sredstev
v Sklad ZS Garant 0,5 % tudi v neugodnih tržnih razmerah omogoča zavarovalcu doseganje
izbranega naložbenega cilja. Zavarovanje ponuja zavarovalcu izbiro tudi do 80 % ohranitve
sredstev, namenjenih nalaganju, hkrati pa omogoča udeležbo na najbolj atraktivnih svetovnih
kapitalskih trgih.

OPIS SKLADOV
DWS Garant 80 Dynamic

Sklad ZS Garant 0,5 %

• Naložba v delniške sklade s potencialom
doseganja visokih donosov
• DWS garantira, da VEP ob koncu
meseca ne bo nižji od 80 % VEP
ob koncu prejšnjega meseca

• Varna naložbena strategija
• Zajamčen donos 0,5 % letno

*VEP (vrednost enote premoženja)

DWS GARANT 80 DYNAMIC:

Sklad DWS Garant 80 Dynamic upravlja
družba DWS Investment S.A., ki dnevno
spremlja gibanja na kapitalskih trgih in jamči,
da vrednost točke sklada na zadnji trgovalni
dan tekočega meseca ne bo nižja od 80
% vrednosti točke na zadnji trgovalni dan
preteklega meseca. Cilj upravljanja skladov je
doseganje čim višje donosnosti ob hkratnem
zagotavljanju opisane 80 % mesečne
garancije. Upravljavec to dosega tako, da v
veliki meri sredstva nalaga v delniške naložbe,
kar omogoča visok potencial doseganja
donosov. Predvidena donosnost sklada je 7 %
letno* in je primerljiva z delniško donosnostjo.
* Dejanska realizirana donosnost je odvisna od gibanja svetovnih
kapitalskih trgov in se od predvidene lahko razlikuje.

SKLAD ZS GARANT 0,5 %:

S Skladom ZS Garant 0,5 % smo zavarovanju
Hibrid dodali varnost. Sklad ZS Garant 0,5 %
upravlja Zavarovalnica Sava. Naložbena politika
je usmerjena v varne naložbe, kot so državni
vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji
kakovostnih izdajateljev ter bančni depoziti.
Zavarovalnica Sava zagotavlja preudarno
upravljanje imetja, zato sredstva, naložena v
sklad, niso izpostavljena visokim naložbenim
tveganjem. Sklad lahko ima tudi do 100 %
sredstev v instrumentih denarnega trga. Poleg
100 % jamstva za sredstva, naložena v Sklad
ZS Garant 0,5 %, Zavarovalnica Sava jamči
tudi zmerne prihodnje donose, saj vrednost
enote premoženja raste fiksno 0,5 % letno.
Na ta način omogočamo doseganje izbranega
naložbenega cilja tudi v časih negativnih
borznih trendov. Več informacij o Skladu ZS
Garant 0,5 % najdete na spletni strani zavsava.si.

PODJETJE DWS INVESTMENT:

DWS Investments je del skupine Deutsche Bank in je eden izmed vodilnih evropskih upravljalcev
vzajemnih skladov. V letu 2010 je podjetje prejelo prestižno nagrado neodvisne bonitetne hiše
Morningstar Fund Awards v kategoriji "Best Large Fixed Income House". Podjetje vsako leto
prejema tudi številne prestižne nagrade za posamezne sklade, kakor tudi za podjetje kot celoto, od
različnih neodvisnih organizacij, kar potrjuje kakovost upravljanja sredstev. Doslej mu je zaupalo
več kot štiri milijone vlagateljev iz vsega sveta.
Več o strukturi naložb in drugih značilnostih skladov si lahko ogledate na spletni strani: www.DWS.com.

ZAVAROVANJE HUJŠIH BOLEZNI Z VEČKRATNIM IZPLAČILOM
Ob sklenitvi naložbenega življenjskega zavarovanja Hibrid vam omogočamo sklenitev dodatnega
zavarovanja za primer nastanka 23 hujših bolezni z večkratnim izplačilom celotne zavarovalne vsote
za vas in vaše otroke. Dodatno zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom lahko sklenejo
zdrave osebe med 15. in 60. letom starosti.

BOLEZNI SKUPINE

A

B

C

D

E

F

G

Rak
Srčni infarkt
Operacija obvoda koronarnih arterij (by-pass)
Operacija srčnih zaklopk
Operacija aorte
Možganska kap
Alzheimerjeva bolezen in druge organske demence
Parkinsonova bolezen
Benigni možganski tumor
Paraliza
Multipla skleroza
Izguba govora
Kronična ledvična odpoved
Presaditev večjega organa
Aplastična anemija
Končna jetrna odpoved
Huda poškodba glave
Večje opekline
Izguba okončin
Slepota
Gluhost
Infekcijski meningitis
23 hujših bolezni z večkratni izplačilom za odrasle

11 hujših bolezni za vse otroke zavarovanca (skupina G)

Višino zavarovalne vsote za primer hujše bolezni z večkratnim izplačilom lahko poljubno izberete,
saj je neodvisna od višine zavarovalne vsote za primer smrti. V primeru prvega izplačila zavarovalne
vsote za zavarovanca prenehate s plačevanjem zavarovalne premije za dodatno zavarovanje hujših
bolezni z večkratnim izplačilom, pri čemer pa zavarovalno kritje za hujše bolezni iz ostalih skupin
in za otroke ostane v veljavi. V kolikor se zgodi, da za hujšo boleznijo zbolite večkrat, vsakič znova
poskrbimo za vašo socialno varnost. Zavarovanje vključuje tudi jamstvo za primer prvega nastanka
ene od 11 hujših bolezni (glejte bolezni, ki so označene v skupini G), za vse biološke in posvojene
otroke zavarovanca, do dopolnjenega 18. leta starosti v višini 25 % zavarovalne vsote za primer
hujših bolezni z večkratnim izplačilom, vendar ne več kot 10.000 €.

DODATNO ZAVAROVANJE DELOVNE NEZMOŽNOSTI Z IZPLAČILOM RENTE
Če ste stari med 18 in 60 let lahko k naložbenemu življenjskemu zavarovanju Hibrid priključite
Dodatno zavarovanje delovne nezmožnosti z izplačilom rente. Zavarovanje krije popolno in trajno
izgubo 11. osnovnih življenjskih sposobnosti v primeru bolezni ali nezgode.
Osnovne življenjske sposobnosti delimo na:

SENZORNE SPOSOBNOSTI

VID

MOTORIČNE SPOSOBNOSTI

HOJA

HOJA PO
STOPNICAH

STATI NA NOGAH

POKLEKNITI /
SKLONITI SE

GOVOR

SLUH

RABA OBEH ROK

SEDENJE SAMOSTOJNO

RABA ZGORNJE
OKONČINE V
RAMENSKEM
OBROČU

DVIGOVANJE IN
PRENAŠANJE
BREMEN
Z OBEMA
ROKAMA

Ob sklenitvi zavarovanja prosto izbirate med:
• petimi različnimi mesečnimi rentami v višini: 300, 500, 750, 1.000 ali 1.500 EUR, ki se izplačujejo
do 65. leta starosti oziroma maksimalno 25 let in
• dvema paketoma kritij.

OSNOVNI

RAZŠIRJENI

1 SENZORNA SPOSOBNOST

1 SENZORNA SPOSOBNOST

ALI

ALI

3 MOTORIČNE SPOSOBNOSTI

Osnovni paket kritja omogoča izplačilo
izbrane mesečne rente v primeru popolne
in trajne izgube ene izmed senzornih
sposobnosti ali treh zgoraj navedenih
motoričnih sposobnosti.

1 MOTORIČNA SPOSOBNOST

Razširjeni paket kritja omogoča izplačilo že v
primeru izgube katerekoli zgoraj navedene
senzorne ali motorične osnovne življenjske
sposobnosti.

NEZGODNO ZAVAROVANJE
Vsebino in višino kritij pri dodatnem nezgodnem zavarovanju lahko poljubno oblikujete
in prilagodite vašim potrebam in željam. Izberete lahko med različnimi zavarovalnimi vsotami
za primer nezgodne smrti, nezgodne invalidnosti, dnevne odškodnine in bolnišničnega dne ter
nezgodnega zloma kosti.

ZAVAROVANJE ZA PRIMER

VSEBINA IN VIŠINA KRITJA

NEZGODNE SMRTI

Upravičencem izplačamo zavarovalno vsoto za nezgodno
smrt iz naslova dodatnega nezgodnega zavarovanja.

NEZGODNE SMRTI
V PROMETNI NESREČI

Zavarovalna vsota je enaka zavarovalni vsoti za nezgodno
smrt.

NEZGODNE INVALIDNOSTI

Izplačali vam bomo ustrezen odstotek zavarovalne vsote
za nezgodno invalidnost. V primeru izbire progresivne
invalidnosti vam pri 50-odstotni invalidnosti izplačamo 2
kratnik zavarovalne vsote. Pri 100-odstotni invalidnosti vam
pripada izplačilo 300 % zavarovalne vsote.

DNEVNE ODŠKODNINE

V primeru nesposobnosti za delo, kot posledice nezgode,
vam izplačamo dogovorjeni znesek za dnevno odškodnino
od dneva, določenega v zavarovalnih pogojih, do zadnjega
dneva trajanja aktivnega zdravljenja pri zdravniku ali
zdravstveni ustanovi.

NADOMESTILA ZA
SAMOPLAČNIŠKE FIZIOTERAPIJE

Če k zavarovanju priključite kritje dnevne odškodnine,
vam brezplačno pripada nadomestilo za samoplačniške
fizioterapije. Višina nadomestila je odvisna od števila
opravljenih fizioterapij.

BOLNIŠNIČNEGA DNEVA

V primeru namestitve in zdravljenja v bolnišnici, kot posledice
nezgode, se izplača nadomestilo za čas bivanja v bolnišnici
(število bolnišničnih dni).

ZLOMA KOSTI

V primeru nezgodnega zloma, abrupcije ali fisure zdrave
kosti vam izplačamo zavarovalnino, ki ustreza odstotku
zavarovalne vsote za zlom posamezne kosti iz Tabele zlomov
kosti. Zavarovalnino za zlom kosti vam lahko izplačamo
v enem zavarovalnem letu tudi do 5-krat (v primeru 5
nezgodnih dogodkov). V kritje so vključeni tudi zlomi
osteoporotičnih kosti v višini 50 % zavarovalnine.

MESEČNE NEZGODNE RENTE

Mesečno nezgodno rento v višini 500 € ali 1.000 € vam
lahko izplačamo že v primeru:
• 30- ali več odstotne nezgodne invalidnosti in
• 50- ali več odstotne nezgodne invalidnosti.
Odstotki nezgodnih invalidnosti se med seboj seštevajo
in so lahko posledica ene ali več nezgod v času trajanja
zavarovanja. Obdobje izplačila rente lahko poljubno
izberete in sicer na 5, 10 ali 20 let. Neizplačane mesečne
nezgodne rente so v primeru smrti predmet dedovanja.

PROGRESIVNO IZPLAČILO ZAVAROVALNE VSOTE ZA INVALIDNOST

NOVOS

Pri dodatnem nezgodnem zavarovanju se nezgodna invalidnost izplača
po progresivni lestvici. To pomeni, da vam v primerih, ko ima nezgoda po
tabeli invalidnosti za posledico več kot 50-odstotno invalidnost do vključno
99-odstotno invalidnost, zavarovalnica izplača 2-kratnik zavarovalne vsote.
Pri 100-odstotni invalidnosti se izplača 3-kratnik zavarovalne vsote za trajno
invalidnost.

IZPLAČ

T:

ILO DO
3

00 %
ZAVARO
VALNE
VSOTE

Primer izplačil:
Odstotek
nezgodne invalidnosti

Izplačilo zavarovalne vsote %

49

49

50

100

55

110

85

170

99

198

100

300

INFORMATIVNI PRIMER JANA:

Jan je že petnajst let uspešen kuhar in njegov delavnik traja tudi po 10 ur. Svoj poklic obožuje,
čeprav je včasih zelo stresen. Zaveda se, da je prav zato pomembna tudi sprostitev in skrb za
zdravje. V svojem prostem času najraje kolesari in vsaj 4-krat tedensko prekolesari daljšo razdaljo.
Zaradi svojega poklica in hobija je izpostavljen različnim nevarnostim. Ker ima družino, je finančna
varnost še toliko bolj pomembna. Po posvetu s svetovalcem se odloči za sklenitev življenjskega
zavarovanja s priključenim dodatnim nezgodnim zavarovanjem. Zanima se za visoko zavarovalno
vsoto v primeru invalidnosti (120.000 evrov), ki bi mu v primeru nepredvidenih dogodkov nudila
finančno varnost.
Ob nezgodi in ocenjeni invalidnosti bi Jan prejel izplačilo v višini:
Janu priznana
stopnja invalidnosti

Izračun zavarovalnine

Izplačilo Janu

33%

Odstotek zavarovalne vsote, ki
ustreza odstotku invalidnosti

39.600 EUR

60%

Dvakratni odstotek zavarovalne vsote,
ki ustreza odstotku invalidnosti

144.000 EUR

80%

Dvakratni odstotek zavarovalne vsote,
ki ustreza odstotku invalidnosti

192.000 EUR

100%

300 % zavarovalnine

360.000 EUR

NADOMESTILO ZA SAMOPLAČNIŠKE FIZIOTERAPIJE

BREZPLA
ČNO
NADOM
ESTILO Z
A
SAMOPL
AČNIŠK
E
FIZIOTE
RAPIJE

Če nezgodnemu zavarovanju dodate kritje za primer dnevne
odškodnine, vam pripada tudi brezplačno nadomestilo za opravljene
samoplačniške fizioterapije.
Po poškodbi, po kateri ste upravičeni do dnevne odškodnine, lahko prejmete tudi do 80 evrov, pri
čemer je višina nadomestila odvisna od števila opravljenih fizioterapij. Pogoj za izplačilo so najmanj
štirje obiski, ki vam omogočijo hitrejšo rehabilitacijo po poškodbi. Nadomestilo se izplača le enkrat v
posameznem zavarovalnem letu za vse nezgode.

Višina nadomestila za fizioterapije:
Višina nadomestila
Najmanj 4 samoplačniške fizioterapije

40 EUR

Najmanj 8 samoplačniških fizioterapij

80 EUR

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE OTROK
Če ste kot zavarovalec tudi starš, lahko priključite k svojemu naložbenemu življenjskemu zavarovanju
Hibrid tudi nezgodno zavarovanje svojih otrok.
Nezgodno zavarovanje otrok lahko sklenete za otroke od rojstva do 25. leta starosti. Izbirate
lahko med različnimi kombinacijami premij in zavarovalnih kritij, ki vključujejo zavarovanje za primer
nezgodne smrti (za otroke od 15. leta starosti), invalidnosti, dnevne odškodnine z vključenim
nadomestilom za samoplačniško fizioterapijo, bolnišničnega dne, zloma kosti in mesečne nezgodne
rente že od 30 % invalidnosti naprej. Mesečno nezgodno rento v višini 200 € izplačujemo 5 let.

IZPOLNI SKLEPALEC V PRIMERU, DA SE PONUDBA POŠILJA PO POŠTI:
Podpisana ponudba z ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za sklenitev zavarovalne pogodbe št.:
se glede na dogovor na prodajnem terminu vroči stranki po pošti na naslov bivališča, ki je naveden v ponudbi za
sklenitev novega zavarovanja.
Zavarovalec je prejel prodajno mapo zavarovalnega produkta s pripadajočimi zavarovalnimi pogoji pred oziroma ob
podpisu ponudbe.

V

(kraj in datum)

Podpis sklepalca:

PREVENTIVNA ANALIZA GENEPLANET
Če k naložbenemu življenjskemu zavarovanju Hibrid priključite dodatno nezgodno zavarovanje, vam
enkrat v zavarovalnem obdobju, po preteku dveh let trajanja in plačevanja zavarovanja, pripada
Preventivna analiza GenePlanet.
Gre za personalizirano rešitev, ki vam na podlagi potreb vašega telesa pomaga k pozitivnim
spremembam prehrane, športa in življenjskega sloga ter tako vodi k boljšemu zdravju in počutju.
Kaj boste izvedeli s Preventivno analizo GenePlanet?
-

Kateri tip diete je najbolj optimalen za vas,
kako uspešno izgubiti težo in kako jo ohranjati,
kako učinkovito presnavljate ogljikove hidrate in maščobe,
ali ste nagnjeni k pomanjkanju vitaminov in mineralov,
katere športne aktivnosti so za vas najprimernejše,
in še mnogo več.

Kaj vključuje Preventivna analiza GenePlanet?
S Preventivno analizo GenePlanet prejmete genetsko analizo in dostop do GenePlanet platforme, ki
na podlagi vaših objektivnih podatkov poda personalizirana priporočila in nasvete za življenjski slog.
Genetski test opravite varno in preprosto od doma, potrebujemo samo vaš vzorec sline. Po opravljeni
analizi boste prek varne digitalne GenePlanet platforme spoznali svoje genetske predispozicije in
prejeli osebna priporočila za:

PREHRANA IN TELESNA TEŽA
- Tveganje za prekomerno težo
- Odziv na nasičene maščobe
- Odziv na ogljikove hidrate
…
POTREBE PO HRANILIH
- Vitamin D
- Vitamini B
- Železo
…
ŠPORT IN REKREACIJA
- Okrevanje po vadbi
- Tveganje za poškodbe mehkih tkiv
- Bojevniški gen
…
Za še bolj celovit vpogled v vaše zdravje si na GenePlanet platformi izračunate tudi Health Score, ki
na podlagi telesnih meritev in ocene življenjskega sloga številsko ovrednoti vaše trenutno zdravstveno
stanje in poda priporočila za izboljšave. Z vsako pozitivno spremembo življenjskega sloga lahko na
platformi spremljate, kako se Health Score izboljšuje, in primerjate svoj rezultat z drugimi.
Več o Preventivni analizi GenePlanet lahko preberete na spletni strana zav-sava.si.
Vaši rezultati preventivne analize GenePlanet in vsebina poročila sledijo znanstvenim raziskavam na predmetnem področju in so odvisni
od konkretne situacije in tehnoloških zmogljivosti ter obdobja, ko boste test opravili. Vaše poročilo na konkreten dan izdelave zato lahko
odstopa od predstavljene in oglaševane vsebine.

Prednosti sklenitve
Naložbenega življenjskega
zavarovanja Hibrid
Sklenitev brez
preverjanja
zdravstvenega
stanja.

Zavarovanje
z aktivnim
upravljanjem
imetja.

Prihodek iz naslova
življenjskega
zavarovanja ni
obdavčen po
preteku 10 let.

Široka izbira
različnih dodatnih
zavarovanj.

POKLIČITE NAS IN POISKALI BOMO NAJBOLJ OPTIMALNO REŠITEV.
VEČ INFORMACIJ NA 080 19 20 IN NA ZAV-SAVA.SI
Maribor
Zagrebška 83
2507 Maribor
T 02 233 23 07
pe-maribor@zav-sava.si

Nova Gorica
Delpinova ulica 7
5000 Nova Gorica
T 05 335 90 00
pe-nova-gorica@zav-sava.si

Kranj
Nazorjeva ulica 1
4000 Kranj
T 04 281 80 10
pe-kranj@zav-sava.si

Ljubljana
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
T 01 234 55 00
pe-ljubljana@zav-sava.si

Koper
Cesta Zore Perello-Godine 2
6000 Koper
T 05 611 77 70
pe-koper@zav-sava.si

Pomurje
Prešernova ulica 7
9240 Ljutomer
02 584 96 70
pe-ljutomer@zav-sava.si

Celje
Ipavčeva ulica 21
3000 Celje
T 03 428 45 04
pe-celje@zav-sava.si

Novo mesto
Seidlova cesta 5
8000 Novo mesto
T 07 39 13 500
pe-novo-mesto@zav-sava.si

Slovenj Gradec
Francetova cesta 7
2380 Slovenj Gradec
T 02 881 27 00
pe-slovenj-gradec@zav-sava.si

Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku ne prevzamemo odgovornosti.
Ob sklenitvi pogodbe si pozorno preberite zavarovalne pogoje, ki vsebujejo popolne informacije o produktu. Dokument s ključnimi
informacijami o produktu je na voljo pri sklepalcih oz. je obljavljen na spletni strani zavarovalnice zav-sava.si.
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