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Ste kdaj razmišljali, kaj bo z vašimi najbližnjimi, če se vam karkoli zgodi? Želimo
vam, da živite brezskrbno in zadovoljno. Pri tem bi vam radi stali ob strani z
Riziko življenjskim zavarovanjem.
Kaj je Riziko življenjsko zavarovanje?

Riziko življenjsko zavarovanje vam nudi:

Riziko življenjsko zavarovanje je zavarovanje z v
naprej določeno zavarovalno vsoto za primer smrti, z
možnostjo priključitve dodatnih kritij in brez varčevalne
komponente.

• Varnost vaših najbljižjih v primeru smrti.
• Večkratno izplačilo zavarovalne vsote v primeru
nastanka hujših bolezni.
• Izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgode.
• Možnost uveljavljanja izvedbe osebne genetske analize
v primeru priključenega dodatnega nezgodnega
zavarovanja.
• Začasno kritje pred pričetkom zavarovanja za nezgodno
smrt.

Komu je zavarovanje namenjeno?
Zavarovanje je namenjeno vsem, ki si želijo ob dostopnih
premijah zagotoviti visoke zavarovalne vsote. Je idealna
oblika zavarovanja tako za tiste, ki že varčujejo, kot za
tiste, ki zaradi finančnih obveznosti trenutno ne zmorejo
varčevati, a želijo kljub temu biti ustrezno zavarovani.
Namenjeno je torej vsem, ki želijo poskrbeti za finančno
varnost svojih bližnjih, ki so od njih odvisni: partnerjev,
otrok, staršev, …

Prednosti tovrstnega zavarovanja:
• Nizke premije za visoke zavarovalne vsote, brez
varčevalne komponente.
• Velika izbira zavarovalnih vsot in premij, saj ni omejitev
najnižje in najvišje premije.
• Izplačilo zavarovalne vsote ni obdavčeno.
• Dodatno lahko nezgodno zavarujete vaše otroke po
izjemno ugodnih premijah.
• Zavarovanje je prilagodljivo, zato lahko med trajanjem
zavarovanja spremenite upravičence.

Bonus za življenjski slog
V Zavarovalnici Sava smo zavarovanje prilagodili vašemu
življenjskemu slogu.

Bonus za
življenjski slog

Če ste športnik ali se redno ukvarjate s športom, če
ste pozorni na zdrav način prehrane, je vaš ITT (indeks
telesne teže) v pričakovanih okvirjih, svoj prosti čas dobro
izkoriščate oz. se ne ukvarjate z nevarnimi aktivnostmi. V
tem primeru vam svetujemo, da izberete paket Bonus za
življenjski slog, ki vam zagotavlja nižje premije.

Značilnosti zavarovanja Riziko življenjsko zavarovanje
Pristopna starost
zavarovane osebe

•

Zavarovalna doba

Od 5 do 30 let.

Zavarovalna vsota

•
•

Od 15 do 70 let.

Minimalna zavarovalna vsota za smrt je 3.000 EUR.
V primeru priključenega dodatnega zavarovanja za hujše bolezni z večkratnim
izplačilom je višina zavarovalne vsote za hujše bolezni neodvisna od višine zavarovalne
vsote za primer smrti.

Plačilo premije

Mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

Premija

Minimalni obrok premije je 5 EUR.

Izplačila

Dodatna zavarovanja

•
•

V primeru smrti: izplačamo zavarovalno vsoto za smrt.
V primeru priključenega dodatnega zavarovanja za hujše bolezni z večkratnim
izplačilom: izplačamo zavarovalno vsoto za nastanek hujše bolezni (za eno bolezen iz
vsake skupine).

•
•
•

Dodatno zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom.
Dodatno nezgodno zavarovanje.
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok.

Svetujemo
DAVČNI VIDIK

Pri sklenitvi zavarovanja je zelo pomembna izbira ustrezno
visoke zavarovalne vsote. Svetujemo vam, da pri izbiri
višine zavarovalne vsote upoštevate:
• prihodke in življenjski položaj zavarovanca,
• osebe, ki so odvisne od zavarovanca,
• obstoječe premoženje zavarovanca ter
• kreditne in druge finančne obveznosti zavarovanca.

Izplačilo zavarovalne vsote v primeru smrti ni
obdavčeno.
Če je zavarovanje sklenjeno za 10 let in več, se pri
plačilu premije ne obračunava 8,5-odstotni davek
od prometa zavarovalnih poslov.

Informativni izračun za Riziko življenjsko zavarovanje:
Tip

Starost

Zavarovalna doba

Zavarovalna vsota za smrt

Mesečna premija

kadilec
nekadilec
bonus za življenjski slog

32
30
40

15
10
10

45.000
100.000
75.000

9,74
7,79
9,78
(v EUR)

ZAVAROVANJE ZA HUJŠE BOLEZNI Z VEČKRATNIM IZPLAČILOM
Zavarovalnica Sava vas zavaruje za 23 bolezni sodobne dobe. Vam in vašim otrokom želimo zagotoviti varne trenutke tudi takrat, ko bi vam zdravje lahko bilo manj naklonjeno.
Ob sklenitvi Riziko življenjskega zavarovanja vam omogočamo sklenitev dodatnega zavarovanja za primer nastanka 23
hujših bolezni z večkratnim izplačilom celotne zavarovalne vsote. Zavarovalna vsota se lahko za zavarovanca izplača največ
šestkrat, in sicer iz vsake posamezne skupine bolezni največ za eno hujšo bolezen. Dodatno zavarovanje za hujše 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
Encefalitis
23 hujših bolezni z večkratnim 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 le-ta 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-odstotne
zavarovalne vsote za primer hujših bolezni z večkratnim izplačilom, vendar ne več kot 10.000 evrov.

NEZGODNO ZAVAROVANJE
Vsebino in višino kritij pri dodatnem nezgodnem zavarovanju lahko poljubno oblikujete in
prilagodite vašim potrebam in željam, tokrat tudi z nezgodno rento.
Zavarujete se lahko za:
PRIMER NEZGODNE SMRTI

MESEČNA NEZGODNA RENTA

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

V ponudbi dodatnega nezgodnega zavarovanja
Zavarovalnice Sava lahko izberete mesečno nezgodno
rento.

PRIMER NEZGODNE SMRTI V PROMETNI
NESREČI
Zavarovanju lahko priključite dodatno zavarovanje v
primeru nezgodne smrti zavarovanca v prometni nesreči.
Zavarovalna vsota je enaka zavarovalni vsoti za nezgodno
smrt.

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

PRIMER INVALIDNOSTI
Izplačali vam bomo ustrezen odstotek zavarovalne vsote
za trajno invalidnost.

PRIMER BOLNIŠNIČNEGA DNEVA KOT
POSLEDICE NEZGODE
V primeru namestitve in zdravljenja v bolnišnici kot
posledice nezgode se izplača nadomestilo za čas bivanja v
bolnišnici (število bolnišničnih dni).
Pri nezgodnem zavarovanju lahko izberete med
različnimi zavarovalnimi vsotami za primer nezgodne
smrti, nezgodne invalidnosti, dnevne odškodnine in
bolnišničnega dne.

Mesečno nezgodno rento v višini 500 ali 1.000 evrov
vam lahko izplačamo že v primeru:
•
•

30- ali več odstotne nezgodne invalidnosti in
50- ali več odstotne nezgodne invalidnosti.

Obdobje izplačila rente lahko poljubno izberete in sicer
na 5, 10 ali 20 let.
Nezgodno rento lahko priključite že za 0,82 evra na
mesec, višina zavarovalne premije pa je odvisna od
vaše izbire in je prilagojena vašim potrebam in željam.
Neizplačane mesečne nezgodne rente so v primeru smrti
predmet dedovanja.

Mesečna
nezgodna renta
z dobo izplačevanja
do 20 let že
za 30-odstotno
invalidnost

Če k Riziko življenjskemu zavarovanju priključite dodatno
nezgodno zavarovanje, vam pripada možnost uveljavljanja
izvedbe osebne genetske analize.

OSEBNA GENETSKA ANALIZA
V Zavarovalnici Sava zavarovancem omogočamo izvedbo osebne
genetske analize. Preventivna osebna genetska analiza vključuje analizo
posameznikovega biološkega vzorca, ki ga pridobimo iz vzorca sline. Metoda
temelji na znanstvenih odkritjih s področja nutrigenetike in omogoča prenos
informacij v vsakdanje življenje. Na osnovi več kot 30 analiz, izdelanih s
pomočjo genetikov in prehranskih strokovnjakov, pridobite nova spoznanja o
funkcijah in procesih v vašem telesu.

Z nezgodnim
zavarovanjem do
osebne genetske
analize

Strokovnjaki vam na osnovi vašega genetskega zapisa izdelajo osebno prilagojeno
priporočilo, kako bi bilo dobro zasnovati življenjski slog, načrtovati prehrano in
telesno vadbo. Priporočila vam lahko pomagajo k pozitivnim spremembam na
različnih področjih vašega življenja.
Preventivno osebno genetsko analizo priporočamo vsem, ki želite:
• znižati nivo stresa,
• zvišati nivo energije,
• povečati vitalnost,
• izboljšati svojo fizično pripravljenost,
• doseči optimalno počutje,
• zdrav in mladosten videz,
• optimizirati telesno vadbo,
• izboljšati svoje zdravje.

Več o osebni genetski analizi lahko preberete na spletni strani zav-sava.si ali v nadaljevanju produktne mape.
Osebno genetsko analizo lahko zavarovanec opravi enkrat v zavarovalnem obdobju, po preteku dveh let trajanja in
plačevanja dodatnega nezgodnega zavarovanja priključenega k Riziko življenjskemu zavarovanju.

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE OTROK
Če ste kot zavarovalec tudi starš, lahko priključite k svojemu Riziko življenjskemu
zavarovanju 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.
Kombinacije vključujejo zavarovanje za primer nezgodne
smrti (za otroke od 15. leta starosti), invalidnosti, dnevne
odškodnine, bolnišničnega dne in mesečne nezgodne
rente že od 30-odstotne invalidnosti naprej. Mesečno
nezgodno rento v višini 200 evrov izplačujemo 5 let.

Progresivno izplačilo zavarovalne vsote za
invalidnost
Pri dodatnem nezgodnem zavarovanju otrok se
invalidnost izplača po progresivni lestvici. To pomeni,
da v primerih, ko ima nezgoda po tabeli invalidnosti za
posledico več kot 50 % invalidnost, izplača zavarovalnica
poleg 50 % dogovorjene zavarovalne vsote za invalidnost,
še 3 % zavarovalne vsote za invalidnost za vsak %
invalidnosti nad 50 %. Pri 100 % invalidnosti se izplača
podvojena zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost.

OSEBNA GENETSKA ANALIZA (DNK)
Osebna genetska analiza (DNK) vključuje analizo posameznikovega biološkega vzorca, ki ga pridobimo iz vzorca sline. S pomočjo genetikov in
prehranskih strokovnjakov tako pridobimo nova spoznanja o funkcijah in procesih v vašem telesu in vam pripravimo ustrezna priporočila za boljše
počutje in zdravje. Ljudje imamo namreč specifične prehranske potrebe, ki so odvisne predvsem od naših genov oziroma genetskega zapisa. Na osnovi
vašega genetskega zapisa prejmete osebno prilagojena priporočila glede življenjskega sloga, prehrane in telesne vadbe, ki vam pomagajo na različnih
življenjskih področjih.
Osebna genetska analiza (DNK) vam omogoča, da ob upoštevanju priporočil izboljšate svoje zdravje, počutje in nivo energije, saj so slednja prilagojena
vašim predispozicijam. Preventivna analiza GenePlanet temelji na znanstvenih odkritjih s področja nutrigenetike in omogoča prenos informacij v
vsakdanje življenje.
Osebna genetska analiza (DNK) predstavlja prilagojen načrt prehrane in življenjskega sloga, ki ga po zaključeni analizi prejmete v obliki
personaliziranega priročnika.
Osebna genetska analiza (DNK) zajema:
• Več kot 30 analiz, vključenih v 8 poglavij
• Svetovanje o prehrani in telesni vadbi na podlagi rezultatov analize
• Personalizirane smernice o življenjskem slogu, prehrani, treningu in presnovi
• Seznam vseh znanstvenih raziskav, na katerih temelji analiza
• Seznam vseh analiziranih biomarkerjev in njihovih funkcij
Posamezna analiza vsebuje:
• Razlago analize
• Barvno predstavljen genetski rezultat
• Razlago genetskega rezultata
• Individualizirana priporočila, prilagojena glede na genetski rezultat
• Dodatne zanimivosti in informacije
• Grafe in podatke o dednostnem deležu

Osebno genetsko analizo (DNK) priporočamo:
• Vsem, ki želijo znižati nivo stresa
• Za zvišanje nivoja energije
• Za večjo vitalnost in lepoto
• Za boljšo fizično pripravljenost
• Za optimalno počutje
• Za zdrav in mladosten videz
• Za optimizacijo vadbe
• Za izboljšanje zdravja

Osebna genetska analiza (DNK) predstavlja obsežen vodnik, ki posamezniku razkrije, katera hranila so zanj, glede na njegov genetski zapis, najbolj
primerna, pri čemer vsa področja obravnava celostno. Posameznik torej spozna osebne potrebe, ki mu jih narekujejo predispozicije, kar mu omogoči
vzpostavitev optimalne prehrane in življenjskega sloga ter pomaga k boljšemu zdravju in počutju ter h kvalitetnejšemu življenju.
Osebna genetska analiza (DNK) vsebuje več kot 30 analiz, vključenih v 8 poglavij, ki tematsko zajemajo ključne elemente prehrane in življenjskega
sloga:
•
Pot do vaše idealne telesne teže zajema odziv na nasičene maščobe, odziv na mononenasičene maščobe, odziv na polinenasičene maščobe, odziv
na ogljikove hidrate in vaš tip diete.
•
Vpliv na vašo presnovo in zdravje zajema analizo HDL (dobrega) holesterola, LDL (slabega) holesterola, trigliceridov in krvnega sladkorja.
•
Katere vitamine in minerale potrebuje vaše telo? Vitamin B6, vitamin B9, vitamin B12, vitamin D, železo, natrij (sol) in analizo kostne gostote.
•
Pomembni vplivi na vaše prehranske navade zajemajo vnos sladkih priboljškov, nenasitnost in lakoto, zaznavanje sladkega okusa in zaznavanje
grenkega okusa.
•
Učinkovitost vaše presnove zajema analizo presnove alkohola, kofeina in laktoze.
•
Razstrupljanje in antioksidanti predstavljajo pomen selena, vitamin E in vašo izpostavljenost oksidativnemu stresu.
•
Šport in rekreacija zajema vašo mišično strukturo, trening za moč (moški), vzdržljivostni trening (ženske) in ahilovo peto.
•
Odvisnosti in staranje analizira nikotinska odvisnost, alkoholno odvisnost in biološko staranje.
Nekaj tematskih področij, ki jih pokriva osebna genetska analiza (DNK):
NIVO STRESA IN ENERGIJE: Prilagodite življenjski slog vašim predispozicijam
S pomočjo osebne genetske analize (DNK) boste izvedeli več o potrebah vašega telesa po vitaminih in mineralih. S pomočjo personaliziranih priporočil
boste zvišali nivo energije in znižali nivo stresa, kar vam bo pomagalo k dobremu počutju in večji učinkovitosti na vašem delovnem mestu.
Istočasno boste spoznali ukrepe, ki vam bodo pomagali preprečiti škodljive vplive iz okolja:
• stres
• nivo antioksidantov
• potrebe po vitaminih
• potrebe po mineralih
• biološko staranje
• in mnogo več ...
PREHRANA: Prilagodite prehrano potrebam vašega telesa
Značilnosti naše presnove so v veliki meri odvisne od naših predispozicij. To pomeni, da vsak posameznik enaka hranila uporabi nekoliko drugače. Način,
na katerega naše telo uporabi maščobne kisline, ogljikove hidrate, vitamine in minerale, je zato v veliki meri odvisen od našega genetskega zapisa.
Na osnovi analize boste našli odgovore glede uravnavanja telesne teže, odziva na različna hranila in kakšna hrana vam pravzaprav ustreza, vključujoč:
• tveganje za prekomerno težo
• odziv na ogljikove hidrate
• odziv na maščobe
• presnova laktoze
• tip diete
• in mnogo več ...
FIZIČNA AKTIVNOST: Prilagodite vaše aktivnosti značilnostim vašega telesa
Vaše predispozicije določajo pri katerih aktivnostih se bolje odrežete, kakor tudi v kolikšni meri bi bilo priporočljivo, da ste aktivni. Telesna aktivnost je
vsekakor vsesplošno zdrava, izrednega pomena pa je pri osebah z nizko kostno gostoto, povišanim holesterolom in krvnim sladkorjem.
• mišična struktura
• kostna gostota
• holesterol
• krvni sladkor
• in mnogo več ...
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