
ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE KREDITOJEMALCEV
NAJEMATE KREDIT IN VAS SKRBI, DA BI Z NJIM OBREMENILI BLIŽNJE, ČE SE VAM KAJ ZGODI?
NE SKRBITE PREVEČ. S SKLENITVIJO ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA KREDITOJEMALCEV POSKRBITE 
ZA SVOJO FINANČNO VARNOST IN FINANČNO VARNOST SVOJIH NAJBLIŽJIH, SAJ SE V PRIMERU 
SMRTI, KRITIČNE BOLEZNI IN/ALI NEZGODNE INVALIDNOSTI KREDIT POPLAČA IZ SKLENJENEGA 
ZAVAROVANJA.

ZAKAJ SKLENITI ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE 
KREDITOJEMALCEV?
•  svojim najdražjim zagotovite finančno varnost v primeru 

najhujšega, saj se kredit poplača iz sklenjenega zavarovanja;

•  zavarujete lahko sebe kot kreditojemalca, drugo osebo ali 
celo dve osebi hkrati;

•  premije so ugodne, ker:
- zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente, 
- zavarovalna vsota se z leti niža;

•  izbirate med obročnim plačevanjem premije in plačilom 
premije v enkratnem znesku;

•  pri obročnem načinu plačila plačujete premije le 2/3 
zavarovalne dobe;

•  lahko se celovito zavarujete z dodatnimi zavarovanji;

•  na enem mestu si lahko priskrbite kredit in sklenete zavarovanje;

•  sklenjeno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev lahko pri-
nese ugodnosti pri najemu kredita v banki. 

Torej, ne skrbite več in se čim prej zavarujte!

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE KREDITOJEMALCEV
Osnovno zavarovanje

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je v prvi vrsti name-
njeno poplačilu kredita z zavarovalno vsoto, ki se izplača v 
primeru smrti zavarovane osebe.

Sklene se v kombinaciji z najemom kredita pri banki. Zavaro-
valna doba se tako ujema z dobo najema kredita v obsegu 2 
in 30 let pri enkratnem plačilu premije oz. 5 in 30 let v prime-
ru obročnega plačevanja premije. Zavarovalna vsota se določi 
tako, da je enaka ali višja od zneska najetega kredita.

Osnovnemu zavarovanju za primer smrti lahko priključite še 
dodatno zavarovanje nezgodne invalidnosti in/ali dodatno 
zavarovanje kritičnih bolezni.

Zavarovalnica tako izplača zavarovalno vsoto tudi v primerih, 
ki jih krijeta dodatni zavarovanji.

Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni

krije prvi pojav ene od naslednjih trinajstih bolezni: srčni in-
farkt, rak, možganska kap, odpoved ledvic, presaditev glavnih 
organov, paraliza, multipla skleroza, Alzheimerjeva bolezen 
(pred starostjo 60 let),  Parkinsonova bolezen (pred starostjo 
60 let), popolna in trajna odvisnost od tuje pomoči (pred sta-
rostjo 55 let), zamenjava srčnih zaklopk, operacija koronarne 
arterije ter operacija zaradi bolezni aorte.

Pri prvem pojavu kritične bolezni pri zavarovani osebi (oz. eni 
od dveh) Zavarovalnica Triglav izplača dogovorjeno osnovno 
zavarovalno vsoto kreditodajalcu do višine neodplačanega 
kredita.

Morebiten presežek zavarovalne vsote pa izplača upravičencu 
za primer kritičnih bolezni.

Dodatno zavarovanje nezgodne invalidnosti

V primeru nastanka 50- in večodstotne trajne invalidnosti 
kot posledice nezgode Zavarovalnica Triglav izplača dogo-
vorjeno osnovno zavarovalno vsoto kreditodajalcu do višine 
neodplačanega kredita.

Morebiten presežek zavarovalne vsote pa izplača upravičencu 
za primer nezgodne invalidnosti.

PADAJOČA ZAVAROVALNA VSOTA
Zavarovalna vsota se letno znižuje, podobno kot se niža 
neodplačani del kredita, in je ob koncu zavarovalne dobe enaka 
nič.

Vsakoletne, spremenjene višine zavarovalne vsote, bodo nave-
dene na vaši zavarovalni polici. Pri postopnem letnem nižanju 
zavarovalnih vsot upoštevamo efektivno obrestno mero  
v fiksni višini 10 % letno (glejte informativni graf).

Če se zavarovani osebi pripeti zavarovalni dogodek, se za-
varovalna vsota najprej  nameni odplačilu kredita.

Če zavarovalna vsota ne bi zadostovala, razliko do višine 
kredita pokrije zavarovalec sam. Morebiten presežek le-te 
pa zavarovalnica izplača upravičencu.

Ob sklenitvi zavarovanja se višina zavarovalne vsote določi 
tako, da ni nižja od zneska najetega kredita in se zastavi v ko-
rist kreditodajalca do višine neodplačanega dolga.

UGODNA ENKRATNA ALI OBROČNA PREMIJA
Zavarovalno premijo za osnovno in dodatna zavarovanja lahko 
plačujete obročno ali jo plačate naenkrat v enkratnem znesku. 
Oba načina plačila imata svojo posebno prednost:

•  obročne premije se plačujejo le za 2/3 zavarovalne dobe. 
Primer: 10 let plačevanja in 15 let zavarovanja. 

• enkratna premija je nižja od vsote obročnih plačil. 

Običajno se obročne premije plačuje mesečno, lahko pa tudi 
četrtletno, polletno ali letno vnaprej.

Najnižja mesečna premija za osnovno zavarovanje znaša  
4 EUR, najnižja enkratna premija pa 150 EUR.

Graf je zgolj informativne narave in prikazuje razmerje med 
zavarovalno vsoto in neodplačanim delom kredita.

V njem je prikazano osnovno zavarovalno kritje in dve 
možnosti zniževanja neodplačanega dela kredita.

•  Po varianti A je nominalna letna obrestna mera za kredit 
ves čas trajanja zavarovanja 6 % in je nižja od obrestne 
mere, ki jo upoštevamo pri izračunu padajočih vrednosti 
zavarovalnih vsot (t.j. 10 %). Zavarovalno kritje je zato ves 
čas trajanja zavarovanja višje od zneska neodplačanega 
dela kredita.

•  Po varianti B je nominalna letna obrestna mera kredita 
prva tri leta 6-odstotna, nato pa se podvoji in znaša 12 %. 
Pri takih, ekstremnih porastih obrestne mere, ki presegajo 
10 %, bi lahko bilo zavarovalno kritje določeno obdobje 
nižje od neodplačanega dela dolga.

Osnovno in dodatna  
zavarovanja

Starost ob 
začetku  

zavarovanja

Najvišja starost 
ob izteku  

zavarovanja

Življenjsko zavarovanje 
kreditojemalcev

od 18 do 65 let 75 let

Življenjsko zavarovanje kredi-
tojemalcev z dodatnim zava-
ro vanjem kritičnih bolezni

od 18 do 55 let 65 let

Zavarovanje nezgodne 
invalidnosti

Vezano na osnovno obliko 
življenjskega zavarovanja  

kreditojemalcev

Tabela: Starostne omejitve za zavarovane osebe

PRIKAZ  MOŽNIH KOMBINACIJ DODATNIH  ZAVAROVANJ

Življenjsko  
zavarovanje  

kreditojemalcev

+

+

in/ali

Dodatno zavarovanje  
50- in večodstotne trajne 

nezgodne invalidnosti

Dodatno zavarovanje  
13 kritičnih bolezni

Zavarovalno jamstvo osnovnega in dodatnih zavarovanj se 
vedno začne 1. v mesecu. Pri tem se jamstvo za kritje kritičnih 
bolezni prične šest mesecev po začetku jamstva osnovnega za-
varovanja.

Zavarovanje kot tudi jamstvo prenehata ob poteku zavaro-
valne dobe, ki je določena na polici, ali z izplačilom zavarovalne 
vsote.

S predčasnim poplačilom kredita se zavarovanje ne prekine.

ZAVAROVALEC IN ZAVAROVANA OSEBA
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev sklene kreditojema-
lec, ki je s tem v vlogi zavarovalca. Kot tak določi: višino zavaro-
valne vsote, upravičenca iz zavarovanja ter zavarovano osebo 
oziroma dve. Zavarovana oseba se mora strinjati s sklenitvijo 
zavarovanja.

Izplačilo zavarovalne vsote iz zavarovanja je odvisno od pojava 
zavarovalnega primera pri zavarovani osebi oziroma eni od 
dveh, navedenih na polici. Zavarovana oseba je lahko kredi-
tojemalec ali druga oseba, ki ustreza starostnim omejitvam iz 
spodnje tabele.

1. primer 2. primer

Moški, star 30 let Ženska, stara 35 let

*se zavaruje za dobo 15 let *se zavaruje za dobo 20 let

**z zavarovalno vsoto 60.000 EUR **z zavarovalno vsoto 70.000 EUR

premijo bo plačeval premijo bo plačevala

ali ali

PREMIJA ZA OSNOVNO ZAVAROVANJE: ***mesečno 10 let v enkratnem znesku ***mesečno 13 let v enkratnem znesku

- za primer smrti 10,17 EUR 1.070,45 EUR 11,14 EUR 1.468,50 EUR

PREMIJA DODATNIH ZAVAROVANJ:

- za primer trajne nezgodne invalidnosti (NI) 4,57 EUR 455,04 EUR 5,33 EUR 665,30 EUR

- za primer pojava kritične bolezni (KB) 13,68 EUR 1.351,10 EUR 27,71 EUR 3.400,83 EUR

SEŠTEVEK PREMIJE OSNOVNEGA  
IN IZBRANIH DODATNIH ZAVAROVANJ: ***mesečno 10 let v enkratnem znesku ***mesečno 13 let v enkratnem znesku

Osnovno zavarovanje + NI 14,74 EUR 1.525,49 EUR 16,47 EUR 2.133,80 EUR

Osnovno zavarovanje + KB 23,85 EUR 2.421,55 EUR 38,85 EUR 4.869,33 EUR

Osnovno zavarovanje + NI +KB 28,42 EUR 2.876,59 EUR 44,18 EUR 5.534,63 EUR

Opombe: 
     * Zavarovalna doba se določi tako, da je enaka dobi odplačevanja kredita. 
   ** Zavarovalna vsota se letno znižuje. Ob sklenitvi zavarovanja se določi tako, da je enaka ali višja od zneska najetega kredita. 
*** Pri obročnem zavarovanju se premija plačuje le 2/3 zavarovalne dobe, zaokroženo v celih letih.
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Varianta A

Neodplačan kredit
Varianta B

Premije in zavarovalne vsote, navedene 
v teh informativnih izračunih, veljajo 
za zavarovanje zdrave osebe.

TABELA: Informativni izračun

GRAF: Informativni prikaz padajoče zavarovalne  
vsote in neodplačanega dela kredita



ÆIVLJENJSKO ZAVAROVANJE KREDITOJEMALCEV

KREDIT ZA JUTRI,
ZAVAROVANJE ZA ÆIVLJENJE

DOBRO JE VEDETI
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev nima varčevalnega 
dela, zato ni mogoče zahtevati odkupa zavarovanja, mirovanja, 
predujma ali kapitalizacije zavarovanja.

OPROSTITEV PLAČILA DAVKOV
na vplačane premije 

Pri vplačanih premijah se ne obračuna 6,5 % davek od prometa 
zavarovalnih poslov, če zavarovalno razmerje traja 10 in več let.

na izplačilo zavarovalne vsote

Izplačana zavarovalna vsota zaradi smrti, nezgode ali po-
java kritične bolezni se v skladu z Zakonom o dohodnini ne 
obdavči.

Če pa zavarovalno razmerje preneha pred potekom desetih let 
zaradi ugotovitve kritične bolezni ali nezgodne invalidnosti, se 
od izplačane zavarovalne vsote obračuna 6,5 % davek od pro-
meta zavarovalnih poslov. 

ZAVARUJE: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.

sedež družbe: 
miklošičeva cesta 19, 1000 ljubljana 
tel.: 01 474 72 00 n.c. 
www.triglav.si

osebna zavarovanja:
verovškova ulica 60 c, 1107 ljubljana 
tel.: 01 580 69 00 n.c. 
e-naslov: info-osebna@triglav.si

zavarovanje sklenete na banki
življenjsko zavarovanje kreditojemalcev zavarovalnice 
triglav sklenete na banki, pri kateri najemate kredit.

seznam pooblaščenih bank je objavljen na spletni strani 
www.triglav.si.

Izdano:  september 2010, 4. izdaja

KDAJ NA ZDRAVNIŠKI PREGLED?
S sprejemom oseb v zavarovanje zavarovalnica prevzame 
določeno tveganje. Pri višjih želenih zavarovalnih vsotah je 
tudi tveganje za zavarovalnico višje. Nad določenimi mejami 
zavarovalnih vsot, odvisno od starosti zavarovane osebe, je 
zato predviden zdravniški pregled.

Šele na podlagi celovitih informacij o trenutnem zdravstvenem 
stanju zavarovane osebe lahko zavarovalnica oceni višino tve-
ganja, ki ga prevzema za čas trajanja zavarovanja, in pravično 
določi zavarovalno premijo pri želeni zavarovalni vsoti.

ZAVAROVALNI POGOJI
Za življenjsko zavarovanje kreditojemalcev veljajo zavarovalni 
pogoji Zavarovalnice Triglav, d.d., in sicer:

• Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje kreditojemalcev. 

V primeru priključitve dodatnih zavarovanj veljajo še:

• Dopolnilni pogoji za dodatno zavarovanje kritičnih bolezni;

• Dopolnilni pogoji za dodatno zavarovanje nezgodne inva- 
 lidnosti;

•  Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb s tabelo 
invalidnosti.

Vse dodatne informacije in zavarovalne pogoje lahko dobite na 
spletnem naslovu www.triglav.si ali osebno v najbližji posloval-
nici banke, pooblaščene za sklepanje zavarovanj.

Zavarovalec: kreditojemalec

Zavarovana oseba: kreditojemalec ali druga oseba 
oziroma dve

Število zavarovanih oseb: ena ali dve osebi  
(vzajemno zavarovanje)

Zavarovalna doba: 2 do 30 let pri enkratnem plačilu 
premije

5 do 30 let pri obročnem plačevanju 
premije 

Zavarovanje se sklene tako, da se za-
varovalna doba ujema z dobo najema 
kredita.

Zavarovalna vsota: je enaka ali višja od zneska  
najetega kredita

Dodatna zavarovanja: • zavarovanje nezgodne  
invalidnosti 
• zavarovanje kritičnih bolezni

Valuta zavarovanja: EUR

Značilnosti zavarovanja 
glede na način plačila 
premije:

Obročno 
plačevanje 
premije:

Plačilo v enkrat-
nem znesku:

Frekvenca plačevanja 
premije:

mesečno, 
četrtletno, pol-
letno ali letno

enkratno

Minimalna premija 4 EUR mesečno 150 EUR v enkrat-
nem znesku

Prednost: Doba plače vanja 
premije znaša 2/3 
dobe zavarova-
nja, zaokroženo v 
celih letih.

Enkratna premija 
je nižja od vsote 
obročnih plačil.

TABELA: Glavne značilnosti 
 življenjskega zavarovanja kreditojemalcev

Opozorilo: Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev ni bančna storitev ali produkt, banka 
nastopa kot zavarovalni posrednik. Življenjska zavarovanja kreditojemalcev niso vključena 
v sistem zajamčenih vlog. Banka za donose in izplačila po zavarovalnih policah ne jamči.

Vse dodatne informacije o življenjskem zavarovanju kreditojemalcev dobite v splošnih 
pogojih, ki so na voljo v poslovalnicah bank.


