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Opozorilo: Ta dokument z informacijami podaja na kratko najpomembnejše informacije o tem produktu. Popolne informacije
pred sklenitvijo pogodbe in pogodbene informacije so na voljo v ponudbi, na zavarovalni polici in v pogojih zavarovanja.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Rentno zavarovanje s takojšnjim začetkom izplačila rente
Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

 Zajamčeno izplačilo pokojninske rente v skladu z
izbranim načinom (dosmrtno ali začasno).
 Na podlagi vaše enkratne premije se glede na
starost in želeno obliko izplačila določi višina vaše
rente.
 Za primer smrti se lahko pri dosmrtni renti
dogovori vračilo enkratnega vplačila, ki do tega
trenutka še ni bil porabljen za izplačila rent.
 Vaši renti se pripisuje dobiček, zato se tekoče
zvišuje.
Odločite se lahko tudi za bonusno rento, za
izračun katere se že v naprej upošteva del
pričakovanega prihodnjega pripisa dobička.
Bonusna renta ima za posledico začetno višjo
skupno rento, vendar nižje ali nobenega
zviševanja v prihodnosti. Možno je tudi znižanje.

 Pri rentnem (pokojninskem) zavarovanju ni

izključitvenih razlogov. Pokojnina s takojšnjim
začetkom izplačila se lahko sklene do 85. leta
starosti.

Ali je kritje omejeno?
!

Ni omejitev zavarovalnega kritja.

Izplačilo zavarovalnine je odvisno individualno od
dogovora v zavarovalni pogodbi.

Kje velja zavarovanje?
 Zavarovalno kritje velja po vsem svetu.

Kakšne so moje obveznosti?
-

Ponudbo in vprašanja v ponudbi ste dolžni izpolniti v celoti oz. nanje odgovoriti pravilno in popolnoma resnično.
Dolžni ste brez stroškov za zavarovalnico in pravočasno plačevati dogovorjeno zavarovalno premijo.

Kdaj in kako plačam?
Enkratna premija mora biti plačana ob podpisu ponudbe. Plačilo enkratne premije je pogoj za sklenitev zavarovalne
pogodbe.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Začetek:
Začetek zavarovalnega kritja in izplačevanja rent je naveden na zavarovalni polici.
Zavarovalnica lahko ponudbo zavrne v roku osmih dni od njenega prispetja. Če ponudbe, ki je v skladu s pogoji, po
katerih se sklepa zavarovanje, zavarovalnica ne zavrne v roku osmih dni, se šteje, da je zavarovalna pogodba
sklenjena z dnem prispetja ponudbe na zavarovalnico. Pogoj za sklenitev pogodbe je, da mora biti pravočasno plačana
enkratna premija. Ne glede na to, popolno zavarovalno kritje ne obstaja pred dnevom, ki je v ponudbi in polici naveden
kot datum začetka zavarovanja in je pravočasno plačana enkratna premija.
Prenehanje:
To zavarovanje preneha bodisi s pretekom dogovorjenega trajanja izplačevanja rent ali s smrtjo zavarovane osebe.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
V roku 30 dni od sklenitve zavarovanja lahko odstopite od zavarovalne pogodbe. Po zapadlosti prve rente v izplačilo,
odpoved pogodbe ni več možna. Pogodba preneha bodisi s pretekom dogovorjenega trajanja izplačevanja rent ali s
smrtjo zavarovane osebe.
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