CENIK
STORITEV, STROŠKOV, DODATKOV, DOPLAČIL IN OBRESTI
1. STORITVE
Tarifa 1.A – Velja za vse produkte življenjskih, naložbenih življenjskih, nezgodnih, zdravstvenih in premoženjskih zavarovanj

Storitev
Vinkulacija zavarovalne pogodbe

Cena
10,00 €

Sprememba naslova (zavarovalca, zavarovanca, upravičenca)

brezplačno

Sprememba priimka (zavarovalca, zavarovanca, upravičenca)

brezplačno

Sprememba oblike plačila (plačilni nalog, direktna obremenitev)

brezplačno

Tarifa 1.B – Velja za vse produkte življenjskih, naložbenih življenjskih, nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj

Storitev

Cena

Sprememba zavarovalca

2,20 €

Sprememba zavarovanca

2,20 €

Sprememba upravičenca

prva sprememba
vsaka naslednja sprememba

brezplačno
2,20 €

Zvišanje zavarovalne vsote

brezplačno

Znižanje zavarovalne vsote

7,30 €

Zvišanje letne premije

brezplačno

Znižanje letne premije

7,30 €

Podaljšanje zavarovalne dobe

7,30 €

Podaljšanje zavarovalne dobe ob izteku obstoječe zavarovalne pogodbe
Skrajšanje zavarovalne dobe

7,30 €

Dodajanje novega nezgodnega zavarovanja
Sprememba nezgodnega programa

brezplačno
brezplačno

zvišanje premije

brezplačno

znižanje premije

2,20 €

Ukinitev dnevnega nadomestila zaradi spremembe statusa zavarovanca

brezplačno

Odpoved nezgodnega programa

2,20 €

Zmanjšanje števila zavarovancev pri kolektivnem nezgodnem zavarovanju

2,20 €

Dodajanje zavarovancev pri kolektivnem nezgodnem zavarovanju

brezplačno

Ohranitev nezgodnega programa pri odkupu (velja samo za kombinirana zavarovanja)

brezplačno

Ohranitev nezgodnega programa pri postavitvi na premije prosto zavarovanje (velja samo za kombinirana
zavarovanja)

brezplačno

Odpoved dodatnega zavarovanja za nezgodno smrt ali dodatnega zavarovanja za 8 hudih bolezni

2,20 €

Sprememba načina plačila

2,20 €

Odobritev predujma

brezplačno

Mirovanje

brezplačno

Postavitev na premije prosto zavarovanje

brezplačno

Vzpostavitev zavarovalne pogodbe v prvotno stanje

brezplačno

Oživitev zavarovalne pogodbe

7,30 €

Prehod med programi življenjskih zavarovanj

7,30 €

Sprememba v rentno izplačilo ob doživetju

brezplačno

Prva izstavitev zavarovalne police življenjskega zavarovanja, če je opravljen zdravniški pregled
(se ne zaračuna pri produktih MDD, MDD18, MDD18+, MRSZ/12, pri produktih z oznako UNI, pri produktih
z oznako 15 in pri produktih z oznako 16)

21,80 €

Zastava zavarovalne pogodbe

10,00 €

Izstavitev duplikata zavarovalne police

7,30 €

Tarifa 1.C – Velja dodatno k tarifam 1.A in 1.B za produkte Vario Top, Merkur Top Invest (MTI, MTIE, MTI/15, MTIE/15) in Merkur Top
Invest Uni (MTI UNI, MTIE UNI)

Storitev
Sprememba partnerja
Dodajanje partnerskega zavarovanja
Ukinitev partnerskega zavarovanja
Zvišanje zavarovalnega kritja
Znižanje zavarovalnega kritja
Dodajanje ali ukinjanje garancije po programu Vario Top

Cena
2,20 €
brezplačno
2,20 €
brezplačno
2,20 €
2,20 €

Tarifa 1.D – Velja dodatno k tarifam 1.A, 1.B in 1.C za produkta Merkur Top Invest (MTI, MTIE, MTI/15, MTIE/15) in Merkur Top Invest Uni
(MTI UNI, MTIE UNI)

Storitev
Sprememba višine zavarovalne vsote
enkrat letno
vsaka naslednja sprememba

Sprememba naložbene politike

Prenos sredstev med skladi
Prenos sredstev med skladi v primeru zaprtja ali prenehanja posameznega sklada s strani upravljavca skladov
Delni odkup
Prehod v klasično zavarovanje

Cena
7,30 €
brezplačno
7,30 €
10,00 €
brezplačno
10,00 €
brezplačno

Tarifa 1.E – Velja dodatno k tarifam 1.A in 1.B za produkte Super 18+ (MDD18+), Super 18 Uni 1 (MDD18 UNI1), Super 18 Uni 2 (MDD18
UNI2), MG UNI in MGE UNI, MG/15, MGE/15, MDD18-1/15, MDD18-2/15, MDD18/16, MG/16

Storitev
Delni odkup

Cena
10,00 €

Tarifa 1.F – Velja dodatno k tarifam 1.A in 1.B za produkte ZPZ17/12, MRSZ/12, ZOP/12, ZPZ17 UNI, MRSZ UNI, MRSZ UNI 2, ZOP UNI,
ZOP UNI 2, ZOP UNI 3, Ambulanta, DNS/15, ZOT/15, ZPP/15, ZPR/15, DNS/16, ZPR/16, ZOT/16.

Storitev
Dodajanje novega zavarovanja k obstoječemu glavnemu zavarovanju
Stroški obdelave preklica
Odpoved zavarovanja

Cena
brezplačno
2,20 €
2,20 €

Tarifa 1.G – Velja dodatno k tarifam 1.A in 1.B za produkte Super 18 Uni 1 (MDD18 UNI1), MG UNI in MP UNI, MP/15, MG/15, MDD18-1/15,
MG/16, MDD18/16

Storitev

Cena

Odpoved enkratnega doplačila k zavarovanju

7,30 €

Tarifa 1.H – Velja dodatno k tarifam 1.A in 1.B za produkte NZS1, NZS2, NZSS, NZSPO in NZSO

Storitev
Sprememba nezgodnega zavarovanja odraslih v nezgodno zavarovanje seniorjev
Sprememba paketnega nezgodnega zavarovanja dveh odraslih oseb z otroci v paketno nezgodno
zavarovanje dveh odraslih oseb brez otrok
Sprememba paketnega nezgodnega zavarovanja ene odrasle osebe z otroci v nezgodno zavarovanje
odrasle osebe brez otrok

Cena
7,30 €
2,20 €
2,20 €

2. STROŠKI IN DODATKI ZA OBROČNI NAČIN PLAČILA PREMIJE TER POSEBNA DOPLAČILA
Tarifa 2.A – Velja za vse produkte nezgodnih zavarovanj in življenjskih zavarovanj, ki niso zajeti v drugih tarifah, ter za produkte Zdravje
plus, Vivant, ZPZ17/12, ZOP/12, ZPZ17 UNI, ZOP UNI, ZOP UNI 2 in ZOP UNI 3

Vrsta stroška / dodatka
Stroški obdelave pri plačilu premije prek direktne obremenitve

Cena / Dodatek
brezplačno

Stroški obdelave pri plačilu premije prek plačilnega naloga (fizične osebe) ali računa (pravne osebe)
ali prek administrativne prepovedi, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen mesečni obročni način
plačila letne premije
Dodatek, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen mesečni obročni način plačila letne premije
Dodatek, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen četrtletni obročni način plačila letne premije
Dodatek, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen polletni obročni način plačila letne premije

0,72 €
na vsak obrok premije
6% na letno premijo
4% na letno premijo
2% na letno premijo

Tarifa 2.B – Velja za produkt KIV in vse produkte premoženjskih zavarovanj

Vrsta stroška / dodatka

Cena / Dodatek

Stroški obdelave pri plačilu premije prek direktne obremenitve

brezplačno

Stroški obdelave pri plačilu premije prek plačilnega naloga (fizične osebe) ali računa (pravne osebe)
ali prek administrativne prepovedi, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen mesečni obročni način
plačila letne premije

0,72 €
na vsak obrok premije

Dodatek, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen mesečni obročni način plačila letne premije

5% na letno premijo

Dodatek, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen četrtletni obročni način plačila letne premije

5% na letno premijo

Dodatek, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen polletni obročni način plačila letne premije

3% na letno premijo

Tarifa 2.C – Velja za produkte Merkur Top Invest (MTI, MTIE, MTI/15, MTIE/15), Merkur Top Invest Uni (MTI UNI, MTIE UNI) in Zeleni
dežnik Ekskluziv

Vrsta stroška / dodatka

Cena / Dodatek

Stroški obdelave pri plačilu premije prek direktne obremenitve

brezplačno

Stroški obdelave pri plačilu premije prek plačilnega naloga (fizične osebe) ali računa (pravne osebe),
če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen mesečni obročni način plačila letne premije

0,72 €
na vsak obrok premije

Tarifa 2.D – Velja za produkt MRS UNI

Vrsta doplačila

Višina doplačila

Doplačilo za nizko zavarovalno vsoto
(obračuna se, kadar zavarovalna vsota za smrt znaša manj kot 20.000,00 €)

7,00 € na letno premijo

Tarifa 2.E – Velja za produkte nezgodnih zavarovanj NZS1, NZS2, NZSS, NZSP, NZSPO, NZSO, NZSKD, NZSKH, SAP in ZDS ter za
zdravstveno zavarovanje po produktu Ambulanta in ZP MULTI/15

Vrsta stroška / popust

Cena / Popust

Stroški obdelave pri plačilu premije prek direktne obremenitve

brezplačno

Stroški obdelave pri plačilu premije prek plačilnega naloga (fizične
prvi obrok premije
osebe) ali računa (pravne osebe) ali prek administrativne prepovedi,
če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen mesečni obročni način
vsak nadaljnji obrok premije
plačila letne premije
Popust, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen letni način plačila premije
Popust, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen polletni obročni način plačila letne premije
Popust, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen četrtletni obročni način plačila letne premije

brezplačno
0,72 €
6% na letno premijo
4% na letno premijo
2% na letno premijo

Tarifa 2.F – Velja dodatno k tarifi 2.A in 2. E za produkt življenjskega zavarovanja MP UNI, za vse produkte življenjskega zavarovanja z
oznako 15,za premoženjski produkt FIB/15 ter za vse produkte z oznako 16

Vrsta stroška / dodatka
Stroški obdelave pri plačilu premije prek plačilnega naloga (fizične osebe) ali računa
(pravne osebe) ali prek administrativne prepovedi, če je z zavarovalno pogodbo
dogovorjen mesečni obročni način plačila letne premije

Cena / Dodatek
prvi obrok premije

brezplačno

Tarifa 2.G – Velja za produkte življenjskega zavarovanja MP UNI, MP/15 in MP/16

Vrsta doplačila
Doplačilo za nizko zavarovalno vsoto
(obračuna se, kadar zavarovalna vsota za doživetje znaša manj kot 5.000,00 €)

Višina doplačila
5,00 €
na letno premijo

Tarifa 2.H - Velja za vse produkte nezgodnih zavarovanj, zdravstvenih zavarovanj in življenjskih zavarovanj z oznako 16 in ki so veljavni
od 01.11.2016 dalje

Vrsta stroška / dodatka
Stroški obdelave pri plačilu premije prek direktne obremenitve

Cena / Dodatek
brezplačno

Stroški obdelave pri plačilu premije prek plačilnega naloga (fizične osebe) ali računa (pravne osebe)
ali prek administrativne prepovedi, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen mesečni obročni način
plačila letne premije
Dodatek, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen mesečni obročni način plačila letne premije
Dodatek, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen četrtletni obročni način plačila letne premije
Dodatek, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen polletni obročni način plačila letne premije

brezplačno
3% na letno premijo
2% na letno premijo
1% na letno premijo

Tarifa 2.I - Velja za vse produkte z oznako 16 in ki so veljavni od 01.11.2016 dalje

Vrsta stroška / popust

Cena / Popust

Stroški obdelave pri plačilu premije prek plačilnega naloga (fizične osebe) ali računa (pravne osebe)
ali prek administrativne prepovedi, če je z zavarovalno pogodbo dogovorjen mesečni obročni način
plačila letne premije

brezplačno

3. DRUGI STROŠKI IN OBRESTI
Tarifa 3.A – Administrativni stroški v primeru preklica zavarovalne pogodbe življenjskega zavarovanja ali naložbenega življenjskega
zavarovanja, razen v primerih, ki so zajeti v tarifah 1.F in 1.G, in dodatno za zdravstveni produkt ZP MULTI/15

Vrsta stroška
Stroški obdelave preklica

Cena
15,00 €

Tarifa 3.B – Administrativni stroški v primeru preklica zavarovalne pogodbe nezgodnega zavarovanja ali zdravstvenega zavarovanja in
dodatno za produkte MA/16, ZPS/16 on ZOP/16, razen v primerih, ki so zajeti v tarifah 1.F in 1.G,

Vrsta stroška

Cena

Stroški obdelave preklica

5,00 €

Tarifa 3.C – Stroški obdelave ponudbe v primeru neupravičenega odstopa ponudnika od ponudbe
Stroški obdelave ponudbe po tej tarifi se obračunajo samo v naslednjih primerih:
• zavarovalnici predložena ponudba ne vsebuje vseh podatkov ali so ti podatki nepopolni, ponudnik pa zavarovalnici manjkajočih podatkov
na njen pisni poziv v roku ne posreduje ali jih ne dopolni;
• zavarovalnici predložena ponudba ne vsebuje vse potrebne dokumentacije ali je ta dokumentacija nepopolna, ponudnik pa zavarovalnici
manjkajoče dokumentacije na njen pisni poziv v roku ne posreduje ali je ne dopolni;
• zavarovalnica pisno napoti zavarovanca na opravljanje zdravniškega pregleda, zavarovanec pa tega pregleda v roku ne opravi.
Za znesek stroškov obdelave ponudbe po tej tarifi se zmanjša znesek prve plačane premije, preostanek pa se ponudniku vrne ob odstopu od
ponudbe.

Vrsta stroška

Cena

Stroški obdelave ponudbe po produktu NZOM

3,00 €

Stroški obdelave ponudbe po produktih Super 18+, Super 18 Uni 1 (MDD18 UNI1), Super 18 Uni 2 (MDD18
UNI2), MRS UNI, MG UNI in MGE UNI, MG/16, MGE/16, MDD18/16

20,00 €

Stroški obdelave ponudbe po ostalih produktih nezgodnih, življenjskih in naložbenih življenjskih zavarovanj
in zdravstvenem zavarovanju ZP MULTI/15, ZP MULTI/16

15,00 €

Stroški obdelave ponudbe po produktih MP UNI, MPE UNI, MP/15, MPE/15, MP/16, MPE/16 in Ambulanta

10,00 €

Stroški obdelave ponudbe po produktu ZOP/16, ZPS/16, MA/16

5,00 €

Tarifa 3.D – Stroški opominjanja: velja za vse produkte življenjskih, naložbenih življenjskih, nezgodnih, zdravstvenih in premoženjskih
zavarovanj

Vrsta stroška
Strošek opomina zaradi neplačila premije

Cena
brezplačno

Strošek opomina zaradi neplačila obresti predujma

5,00 €

Tarifa 3.E – Stroški zdravniškega pregleda: velja za vse produkte življenjskih, naložbenih življenjskih in zdravstvenih zavarovanj
Zdravniški pregled zavarovane oz. sozavarovane osebe je za zavarovalca BREZPLAČEN in se zaračuna samo v primerih, ko zavarovalni pogoji
tako določajo (npr. v primeru odstopa od zavarovalne pogodbe zaradi neplačila premije).

Vrsta stroška
Osnovni zdravniški pregled
Razširjeni zdravniški pregled
Razširjeni zdravniški pregled z laboratorijskimi preiskavami
Razširjeni zdravniški pregled z laboratorijskimi preiskavami in EKG

Cena
33,23 €
61,35 €
84,35 €
140,59 €

Tarifa 3.F – Stroški opravljanja testa na vsebnost kotinina v urinu: velja za produkte Super 18 Uni 1 (MDD18 UNI1), Super 18 Uni 2
(MDD18 UNI2), MRS UNI, MRSZ UNI, MRSZ UNI 2 in ZPZ17 UNI, MDD18-1/15, MDD18-2/15, MRS/15, ZP MULTI/15, MDD18/16, MRS/16,
ZP MULTI/16
Test na vsebnost kotinina v urinu zavarovane oz. sozavarovane osebe je za zavarovalca ob sprejemu zavarovane oz. sozavarovane osebe v zavarovanje BREZPLAČEN in se zaračuna samo v primerih, ko zavarovalni pogoji tako določajo (npr. v primeru odstopa od zavarovalne pogodbe
zaradi neplačila premije).

Vrsta stroška

Cena

Test na vsebnost kotinina v urinu

21,00 €

Med trajanjem zavarovanja se test na vsebnost kotinina v urinu zavarovane oz. sozavarovane osebe lahko opravi na pisen poziv zavarovalnice,
vendar je v tem primeru ta test za zavarovalca BREZPLAČEN in se opravi na stroške zavarovalnice.
Tarifa 3.G – Obresti: velja za vse produkte življenjskih in naložbenih življenjskih zavarovanj

Vrsta obresti / dodatka

Letna obrestna mera / Dodatek

Obresti predujma
Dodatek, če je dogovorjen mesečni obročni način plačila obresti predujma
Dodatek, če je dogovorjen četrtletni obročni način plačila obresti predujma
Dodatek, če je dogovorjen polletni obročni način plačila obresti predujma
Obresti pri oživitvi zavarovalne pogodbe

6%
6% na letne obresti
4% na letne obresti
2% na letne obresti
6%

V skladu z določilom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) se DDV na opravljene storitve ne obračuna.
Merkur zavarovalnica d.d., Ljubljana, si pridržuje pravico spremeniti cenik brez poprejšnjega obvestila.
Vsakokrat veljavni cenik je dostopen na spletni strani www.merkur-zav.si, na sedežu družbe v Ljubljani in v vseh enotah poslovne mreže
zavarovalnice.
Cenik je sprejela uprava Merkur zavarovalnice d.d. dne 10. 11 2016.
Cenik stopi v veljavo z dnem 10. 11 2016.

