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POISKALI SMO
NAJUGODNEJSE
v

ZIVLJENJSKO
ZAVAROVANJE
P R I  S E D M I H  P O N U -
DNIK IH  SMO PRE-
VERILI ,  KJE SE LAH-
KO NAJUGODNEJE
ZrvLrrNrsKo zA-
VARUJEMO POI-
SKALI  SMO NAJ-
UGODNJESTEN I ru
MU PODELIL I  CER-
TIFIKAT NAJ RIZIKO
ZrvrlrnrsKo zA-
VAROVANJE 2OIB
RAZLIKE MED NEKA-
TERIMI  PREMIJAM
SO RES MIN IMALNE,
LE NEKAJ CENTOV
MED NAJCENEJSIM
IN NAJDRAZJIM PA
LAHKO TUDI ZA CE-
TRTINO PREMIJE .

I ako kot vsako leto smo tudi letos pri sloven-
E-I skih zavarovalnicah preverili ponudbo riziko

I I 
Zivljenjskih zavarovanj oziroma Zivljenjskih

I I zavarovani za primer smrti, Ta zavarovanja
veljajo za razmeroma ugodna, saj ob nizki zavarovalni
premiji zavarovancu omogoaajo visoke zavarovalne vsote.
Pri najemu posojila za nakup nepremidnine verjetno brez
sklenitve Zivljenjskega zavarovanja za primer smrti tudi ne
bo 5lo. Ni pa nujno, da je ponudba banke najugodnej5a,
zato je smiselno, da loieno preverite tudi ponudbo po-
sameznih zavarovalnic. Mi smo se v analizi tako kot lani
osredotodili na visino zavarovalnega kitja 50 in 100 tisoa
ewov za primere 3o-, 40- in soletnika.

Zivljenjsko zavarovanje za primer smrti namrea Potre-
bujejo vsi, ki finantno vzdrZujejo druZinske alane, kot so
otroci in partnerji, da poskrbijo za finandno varnost naj-
blizjih, de se njim zgodi najhujse.
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R I Z I  K O  Z A V A R O V A N J E

Koulobo plaCaf fOleblk
Okoli 30. leta veiina Slovencev reiuje stanovanjsko vpra-
Sanje in se odloia za nakup stanovanja ali gradnjo hi5e.
Brez najema stanovanjskega posojita in poslediino skle-
nitve Avljenjskega zavarovanja za primer smrti pa v veaini
primerov ne gre. Pri izbranih zavarovalnicah bo 3O-letnik
pri zavarovalni vsoti 50 tisot ewov ptadal najni.ijo premi-
jo v visini 8,36 ewa pri Adriatic Sloveniqi (AS), le devet
centov vee pa pri Zavarovalnici Triglav, najviSjo premijo
10,06 ewa mu bo zaraiunala zavarovalnica Ergo. pri zava-
rovalni vsoti l0O tisod ewov pa bo za zavarovanje na me-
sec moral oditeti med 13,96 evla (AS) in 1211 evra (Ergo).
Predpostavljamo zavarovalno.dobo 30 let, saj je ceneje, ae
se zavarujete mladi za dalj iasa, ker je zavarovanje tako
ugodnejSe. ,,Najbolj ugodno je sbveda za mlade ljudi, saj
se pri izratunih uposteva starost zavarovanca. Torej, mlaj-
5i ste, bolj poceni je zavarovanje za isto visino kitij, kot
de sklenete zavarovanje pozneje, aez nekaj let,( svetuje
Karmen Darvas Sega, finandna svetovalka in direktorica
druzbe Finanana hisa.

Iiouko bo platal4Gleblk
Do 40. leta si veaina navadno Ze ustva-
ri druzino in mora finandno poskrbeti
za otroke oziroma vzdrzevane druZin-
ske dlane. Z Zivljenjskim zavarovanjem
za primer smrti starsi poskrbijo za fi-
nanano varnost svoje druZine tudi v
primeru najhujiega. Za zavarovalno
kritje 50 tisod ewov bo 4o-letnik pri
zavarovalni dobi 20 let pri izbranih
zavarovalnicah na mesec plaial med
9,94 evra (AS) in 12,54 elTa (Ergo). Pd
istem trajanju zavarovanja in 5e enknt
viiji zavarovalni vsoti pa bo na me-
sec odstel med l8,l (AS) in 22,08 evra
(Ergo).

l{oltl(o bo ptaCaf $}lelnlk
Tudi soletnik ne sme zanemariti fr-
nanane varnosti najblitjih, saj je vedja
verjetnost, da se s starostjo zaanejo
pojavljati tudi zdravstvene tezave, ki
so lahko tudi usodne. P zavarovalni
dobi l0 fbt bo soletnik za riziko Ziv-
ljenjsko zavarovanje s 50 tisod ewov
zavarovalnega kitja pri izbranih za-
varovalnicah pladal med 14,65 in lZO3
ewa na mesec. Pri t00 tisoi ewov kli-
tja pa med 2253 in3l,06 ewa; pri obeh
je AS najugodnej5i, Ergo pa najdraZji.

Net€terl so trdl pocenltt DrelDlle
Za enako Zivljenjsko zavarovanje za
primer smrti lahko pri pregledanih
sedmih zavarovalnicah pladate tudi
do 26 odstotkov visjo mesedno pre-
mijo, kar je vseeno obtutno manj kot
lani, ko so bile premije pri najdraZji
zavarovalnici za polovico vi5je kot pri
najcenejsi. Poudariti pa moramo, da
se od desetih ponudnikov Zivljenjskih
zavarovanj za p mer smrti, ki smo jih
pobarali o visini meseanih premij, tri-
je niso odzvali na nasa WraSanja ozi-
roma so odklonili sodelovanje, med
njimi tudi lani najdraZja NLB Vita ter
Cenerali in Merkur.

Med preiesano ponudbo sedmih
zavarovalnic bi tako 3o-lenik, 40-le-
tnik in so-letnik za meseino prernijo
riziko Zivljenjskega zavarovanja naj-
manj od5teli pri zavarovalnici Adriatic
Slovenica, najvei pa bi plaiali pri za-
varovalnici Ergo. Najvedja razlika med
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meseinima premijama je 26 odstotkov oztoma
dobra dva evra in pol pri riziko Zivljenjskem za-
varovanju 4o-letnika s 50 tisoa ewi kritja, druge
razlike pa so manj5e. Glede na lani se premije v
veiini primerov niso spremenile. Pri zavaroval-
nicah Grawe in Adriatic Slovenica pa so se celo
odloaili za znizanje premij.

Ne odocdte se le ra podad ceDe
Pri izbid in skl€panju Zivljenjskega zavarovanja
za primer smrti se ni priporoaljivo odloiati le
na podlagi cene. Pozomi morate biti na ustre-
zno viSino lriga, trajanje zavarovanja in temu
doloiiti sprejenljivo ceno. DKo sklepamo riziko
zavarovanja, bodimo pozorni na viSine kritij.
Izhajajmo iz tega, I(aKno visino lcitij dejansko
potebujemo. Nato pa primerjajmo vsaj tri kon-
kurenine ponudbe, da dobimo najbolj sprejem-
ljivo ceno. Pri primerjavi konkureninih ponudb
veliko pozomosti posvetimo temu, da so vsa
kritja enako visoka. heberimo splo5ne pogoje,
kaj je vse izkljuEeno. Izldjufitev in omejitev pa
je kar nekaj pri vsaki ponudbi in pd vsaki zava-
rovalnici,( svetuje Darva5 Segova in dodaja: >Ri-
ziko adjenjsko zavarovanje je primerno za vse,

ki si Zelijo in potrebujejo visoka laitja za primer
smrli in za primer bolezni. v okviru rizika za-
varovanja so ta kriqa nepdmemo visja in cenej-
5a, kakor ae si stranka vkljuii te rizike v okviru
vardevalnega fivljenjskega zavarovanja za smrt
in doZive$e.<

Kfie v YlSnl tdMxa dobodka + dottPYL
UdryLlldd
Zavarovalna vsota Zivljenjskega zavarovanja za
primer smrti naj bi bila vsaj trikamik letnih pri-
hodkov, k temu pa priitejte 5e vi5ino neodpla-
ianih dolgor kot so posojila, lizingi, negativna
stanja na baninem transakcijskem radunu. vso-
ta za smrt pokrije vse nase odprte dolgove in
omogoia dediiem pohiqe po$ebnih stroskov.
ee irna stranka dovolj privarEevanih likvidnih

, sredstev za pokdtje pogrebnih stoskov ni tre-
ba, da ta del pokrije tudi riziko zavarovanje,
razlaga Darv-ai Segova. Upostevajte pa 5e more-
bitne dodame stroike, kijih z dohodkom polci-
vate, in za koliko aasa mora znesek zadostovati.
Ne smete pozabiti 5e na izradun vasih prihod-
njih dohodkov, saj boste le tako lahko najbolje - -
doloiili vi5ino zavarcva.lne vsote. ))

KOLIKO STANE PREMIJA RIZIKO ZIVUENJSKEGA ZAVAROVANJA
PRI SEDMIH PONUDNIKIH
Predpostavke: mesetne premue za zivuenjsko zavarovanje za prlmer smrti s konstantno
zavarovatoo vsoto v vislni 50 In 100 tisdt evrov; med trajanjem zavarovanja se zavarovalna vsota
ne spremlnja; izraeunl veUajo za nekaditca s povpreanlm Indeksom tetesne mase; dobo zavarovanla
smo prilagodili starostl zavarovanca

Mesean. premltE rlzlko tlvuenlskega zavrrovrnla (v EUR)
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ntei*rinCel,rieOppt;det*irnuevvedrdla.dstott@a,oltztapaen.d$'o/k,-@l,t./.b&PptP,rrfantgaodZOel|g.u!,'plah4ele'|q,olleoaltaflerno
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SIAROST ZAVAROVANCA 30 tet 40 tet 50 let

zavarov.lna vsota (v EUn) 50.000 100.000 50.000 r00.000 50.000 r00.000

Adrlatic Stovenica* 8.36 , 13,96 9,94 18,10 14,65 27,53

zavarovalnlca Trigtav 8A5. 14,33 1o,42 18,61 l48l 27,67

Ergo 10,06 lzll 12,54 22,O4 lz03 31,06

Grawe 983 rs,90 11,48 21,20 t6,08 30,39

Prya 8,42 15,07 10,91 20,03 t5,13 28,49

Zavarovatnica Sava s,72 rtrs 11,37 20,48 16,04 29,83

Wiener Stadtische** 8,50 1547 10,64 19,75 f) 52 zY,Jz

Raztika med najd.azjo in nalcenej-
5o (v odstotkih) 20 23 26 t6 l 3
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MlaFlnbou zdrairt plaCaro nrad
Premija riziko fivljenjskega zavarovanja je nizja za mlajse za-
varovance, zato je smiselno, da se rnladi zavarujete za iim
daljse obdobje. Pri izraeunu visine premiie zavarovalnice
namrei upostevajo starost zavarovanca, zavarovalno dobo
in vi5ino zavarovalnega hitja. Iroglejmo to na primeru s0-le-
mika. ae sklene riziko Zivljenjsko zavarovanje pri 50 letih,
bo moral za najcenejse zavarovanje z zavarovalno vsoto 1OO
tisoa ewov izmed izbranih zavarovalnic pheevati 2253 evm
na mesec. ee bi zavarovanje sklenil pri 30 letih, bi za isto za-
varovalno vsoto plaeeval le slabih 14 evrov na mesec oziroma
le polovico sedanjega zneska.

Na visino premije pa poleg starosti zavarovarca rpliva
tudi njegov tvljenjski slog. Zavarovanci z zdravim Zivljenjem
bodo nagrajeni z ugodnejso premijo. P zavarovalnicah bos-
te izpotnjevali pogqje za boljsi Zivljenjski slog, ie ste nekadi-
lec, ne opravljate nevarnih del in prostodasnih aktivnosti ter
imate ustrezno zdravstueno stanje in razmede med telesno
te'o in visino. ))Ko izpolnjujemo zdravstveni lprasalnik, od-
gova{ajmo odkrito in zastopniku razkdjmo vse. ie boste in-
formacije o zdravstuenem stanju prikrivali ati prirejali, vam
zavarovalnica ne bo izplaiala zavarovalnine ob zavaroval-
nem primeru. Ne splaaa se prikrivati dejanskega stanja samo
zato, da bi bilo zavarovanje ugodnejie. Zapomnite si, nihee
ni tako bogat, da bi lal*o kupoval poceni,< opozarja finani-
na svetovalka Karmen Darvas Sega.

I(at pa Inraltdrost lnlzTad dohodka?
Pri riziko Zivljenjskem zavarovanju lahko k osnovnemu kidu
za primer smrti pridruZite dodatna zavarovanja, kot so za
nezgodno smrt, nezmoznost za delo, nezgodno invalidnost,
hujse bolezni, nadomestilo zaradi nezgode, bolnisniine dne-
ve, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje otrok, Idealno ri-
ziko Zivljenjsko zavarovanje bi vktjuaevalo tudi visoka kitja
za primer hudih bolezni, kot so rak, kap, srdni infark, vsaj za
50 do IOO tisoi ewov. Seveda boste za vse to plaiali premijo,
morda vas lahko celo dmZje stane, kot ie bi kupovali loteno,
ni pa nujno. Zato svetujemo, da cene primerjate. Preverite
tudi pri svojem delodajalcu, ali lahko prek njega sklenete ne-
zgodno zavarovanje - koleki\.na zavarovanja so praviloma
ugodnejsa. )Bi pa priporoiala, da se k tej vsoti p Stejejo vsi
neporar.nani dolgovi. ie zbolimo za eno izmed hudih bolez-
ni, pride do izpada dela plaie. Ko se zdravimo, je nai cilj, da
se dim prej pozdravino, tudi z alternativnimi zdravljenji in
z&avljeni v tujini, ae je to potrebno, za to pa pofebujemo
likviden denar,< svetuje Darvas Segova. K riziko Zivljenjske-
mu zavarovanju svetuje tudi dodati zavarovanja invalidnosti
(najnizja zavarovalna lsota za invalidnost naj bi zna5ala vsaj
iestkntnik letnih prihodkov) in nezgodne meseane rente, ki
naj pokdjejo vsaj polovico danaSnjih neto mesetnih prihod-
kov. )V primeru veije stopnje invalidnosti (vsaj 35 odstotkov
in ved), si s tem zagotovimo izpad dohodka, ie dobivamo in-
vatidsko pokojnino, ker za delo nismo ved zmoZni ali pa smo
delno zmoZni za delo,< sklene DarvaS Seqova.

l0 DEJSTEV O RTZ|KO
ZIVUE N JSKEM ZAVAROVANJ U
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lzplaeana zavaro-
vatna vsota ne gre
v dedno maso in je
oproiaena ptaii-
ta dohodnine ter
davka od zavaro-
vatnih poslov ee je
zavarovatna doba
vsaj l0 tet.

z - .
Zavarovanje se
tahko pretrga
kadarkoli, in to brez
stro5kov.

Za pottetno. aetrt-
tetno in meseino
ptaeevanje premije
nekatere zavaro-
valnice zahtevajo
doptaiito.

o .
Sktenemo 9a tahko
s konstantno aLi pa-
dajoao zavarovatno
vsoto.

Pri Zivtjenjskem
zavarovanJU za smn
ob doZivetju izpta-
e ita ni.

A
- .
ViSina premUe se
dotoei gtede na
starost zavarovan-
ca, zavarovatno
dobo, visino kritja
jn Zivtjenjski stog
zava rova nca.

-

K osnovnemu kritju
se tahko priktju-
e ijo 5e nezgodna
smrt, nezmoZnost
za deto, nezgodna
invatidnost. hujSe
botezni, nadomesti-
[o zaradi nezgode,
botniSniani dnevi,
zoravsueno zavaro-
vanje in zavarovanje
otrok.

B
Z riziko Zivljenjskim
zavarovanjem za-
varovanec omogoei
finaneno varnost
najbtizjim v primeru
svoje smrti.

UgodnejSo premijo
bodo ptaeevati mtaj-
i i  in t istiz zdravim in
netveganim ZivUenj-
skim stogom.
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Pri dotoeitvi visine
kritja upoStevajte,
kotiko zastuZite zdaj,
katere stroSke z do-
hodkom pokrivate,
kotikSen bi bit izpad
vaSega prihodnjega
dohodka in zneske
neodptaaanih poso-
jit, tizingov. timitov,
kreditnih kartic in

POOODnO.


