RIZIKO
ŽIVLJENJSKO
ZAVAROVANJE
Poskrbite za svoje najdražje in jim
zagotovite finančno varnost.

Razišči svoje življenje

NAJBOLJŠA
ZAŠČITA ZA VAS IN
VAŠO DRUŽINO
KAJ JE ALLIANZ RIZIKO?
Allianz Riziko je življenjsko zavarovanje za primer
smrti. Za razliko od mešanega življenjskega
zavarovanja Riziko zavarovanje ne vsebuje
varčevalne komponente, po poteku trajanja
zavarovanja ni izplačila sredstev, vendar boste
za isto kritje za primer smrti plačali veliko
manjše zneske zavarovalne premije.
KOMU JE NAMENJENO?
Priporočamo ga vsem, ki želijo zavarovati svoje
najdražje za primer najhujšega, še posebej, če so
ti finančno odvisni od zavarovanca.
					

ZAKAJ SKLENITI RIZIKO ŽIVLJENJSKO
ZAVAROVANJE?
Če se vam kaj zgodi, se lahko vaši najbližji
znajdejo v precejšnjih finančnih
težavah. Takrat velikokrat pride do pomanjkanja
denarnih sredstev, saj drugi prejemki, vključno
s podedovano pokojnino, ne zadostujejo za
pokritje tekočih finančnih obveznosti. Z Riziko
zavarovanjem svojim najdražjim zagotovite
finančno varnost.
VARNOST CELOTNE DRUŽINE
V primeru smrti so zavarovani tudi družinski
člani zavarovanca, v višini 10 % od pogodbene
vsote, vendar največ 20.000 evrov na
družinskega člana. V primeru smrti družinskega
člana se nadomestilo praviloma izplačuje
zavarovancu.

ALLIANZ RIZIKO VAM PONUJA
MOŽNOST SKLENITVE
DOPOLNILNIH KRITIJ:
Dopolnilno nezgodno zavarovanje
oseb zagotavlja dodatno izplačilo
upravičencu zavarovanja v primeru
nezgodne smrti zavarovanca,
enkratno izplačilo pogodbenega
zneska zavarovancu v primeru trajne
invalidnosti in dnevno nadomestilo za
vsak dan bivanja v bolnišnici. Sklenete
lahko tudi Dopolnilno zavarovanje za
primer zloma kosti zaradi nezgode in/
ali zagotovite izplačilo mesečne rente
v primeru invalidnosti, večje od 50 %.
Dopolnilno zavarovanje za primer
težje bolezni zagotavlja izplačilo
pogodbenega zneska zavarovancu, če
ta zboli za katero izmed najpogostejših
težkih bolezni. Če družinski član zboli
za katero izmed najpogostejših težkih
bolezni, prejme 10 % pogodbenega
zneska, vendar največ 20.000 evrov.
Če zavarovanec zboli za rakom, imajo
biološki otroci, ne glede na njihovo
starost, pravico do DNK-analize
„Cancer screen” za dedne oblike raka.

NAGRAJUJEMO VAŠO SKRB ZA ZDRAVJE!
Zavarovalna premija za primer smrti in težjih bolezni
bo manjša, če ne kadite, saj za nekadilce velja
ugodnejši cenik, ter če ste nekadilec z indeksom
telesne mase (ITM) znotraj priporočenih vrednosti, tj.
med 19 in 27, ter se ne ukvarjate s tveganim poklicem
ali športom.
ITM (Indeks telesne mase) se računa po formuli: ITM=
m/h², kjer je m = teža v kilogramih, h = višina v metrih.
PRIMER IZRAČUNA
Mitja, starost 40 let, menedžer, družina z dvema
otrokoma, nekadilec z bonusom za zdravo življenje –
trajanje zavarovanja 20 let.

40 let
starost
zavarovanca

10,75 €
mesečni obrok
premije

50.000 €

20 let
trajanje
zavarovanja

zavarovalna vsota
za primer smrti
zavarovanca

5.000 €
zavarovalna
vsota za primer
smrti družinskega
člana
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