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Zakaj življenjsko zavarovanje?
Osnovni namen življenjskega zavarovanja je, da
posameznik poskrbi za varnost svoje družine ali
partnerja v primeru naravne ali nezgodne smrti, hkrati

pa si s sklenitvijo klasičnega življenjskega zavarovanja
zagotovi določena finančna sredstva ob poteku
zavarovalne dobe.
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Življenjsko zavarovanje, ki ponuja najbolj celovito kritje za
čas vašega aktivnega življenja. Značilnost tega programa
je visoka varnostna komponenta za vas in vašo družino,
saj zavarovanje nudi kritje tako v primeru smrti kot tudi
izplačilo ob poteku dobe – doživetju.

Gre za posebno vrsto življenjskega zavarovanja, ki
vključuje zgolj zavarovanje za primer smrti, ob poteku
zavarovanja pa ni izplačil. Program je predvsem primeren
za osebe, ki potrebujejo visoko kritje za primer smrti
ob na primer najemu kredita ali drugih večjih finančnih
obveznostih.

Prednosti:
• možnost izbire načina izplačila zavarovalne vsote
ob poteku zavarovanja; odločite se lahko za izplačilo
zavarovalne vsote in morebitnega dobička v obliki
enkratnega zneska ali v obliki rentnega izplačila;
• zavarovanja z zavarovalno dobo 10 ali več let so
oproščena davka;
• možnost izbire povišanega kritja v primeru nezgodne
smrti – upravičencem se v primeru nezgodne smrti
zavarovanca izplača še zavarovalno vsoto za primer
nezgodne smrti v višini enkratne, dvakratne ali celo
trikratne osnovne zavarovalne vsote

Prednosti:
• nižja zavarovalna premija v primerjavi s klasičnim zavarovanjem, saj zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente (ob poteku zavarovanja – doživetju ni izplačil);
• zavarovanje še posebej primerno za višje zavarovalne
vsote - zavarovanje tudi kot dodatno zavarovanje
v primeru sklenitve ali že obstoječega klasičnega
življenjskega zavarovanja;
• možnost izbire povišanega kritja v primeru nezgodne
smrti – v primeru nezgodne smrti zavarovanca
izplačamo še zavarovalno vsoto za primer nezgodne
smrti v višini enkratne ali dvakratne osnovne
zavarovalne vsote
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Dodatna zavarovanja, ki jih lahko sklenete k življenjskemu
zavarovanju
Dodatno zavarovanje za primer nezgodne smrti
V primeru nezgodne smrti zavarovanca lahko upravičencem poleg izplačila osnovne zavarovalne vsote dodatno
izplačamo še eno, dve ali celo tri zavarovalne vsote.
Dodatno zavarovanje za prevzem plačevanja premije
V primeru 51- ali več odstotne invalidnosti zavarovalca
prevzame plačevanje premije življenjskega zavarovanja
zavarovalnica, zavarovanje pa ostane v veljavi še naprej.
Dodatna nezgodna zavarovanja:
Osnovno paketno nezgodno zavarovanje
Izbira se lahko med štirimi paketi, ki vključujejo:
• izplačilo do petkratnika zavarovalne vsote za
trajno nezgodno invalidnost,
• izplačilo izbrane višine bolnišničnega nadomestila,
• izplačilo dnevnega nadomestila za zdravljenje doma
ali v bolnišnici in
• izplačilo dogovorjene vsote za zlom kosti.

Nezgodno zavarovanje Zeleni dežnik +
V primeru 51- ali več odstotne invalidnosti zaradi nezgode se zavarovancu izplača celotno zavarovalno vsoto. Če
je 51- ali več odstotna invalidnost posledica prometne
nesreče, se zavarovancu izplača dvojno zavarovalno vsoto. Zavarovanec lahko izbira med dvema variantama.
Zavarovanje za nezgodno mesečno rento
V primeru 51- ali več odstotne invalidnosti bomo
upravičencu 5 let izplačevali nezgodno mesečno rento
v dogovorjeni višini. Izbira se lahko med dvema paketoma.
Dodatno zavarovanje za prevzem plačevanja premije
v primeru daljše bolniške odsotnosti
V primeru zavarovalčeve daljše bolniške odsotnosti
z dela (več kot 30 zaporednih dni) zaradi nezgode ali
bolezni, zavarovalnica prevzame plačilo premije za
celotno zavarovalno pogodbo.

Primer izračuna življenjskega zavarovanja Merkur Klasika (MG/16)
Oseba stara 30 let, opravljen zdravniški pregled, zavarovalne dobe 20, 25 in 30 let, zavarovanju dodano 1x dodatno
zavarovanje za primer nezgodne smrti:
Pristopna starost

30 let

30 let

30 let

Zavarovalna doba

20

25

30

Letna premija v EUR

825,60

882,60

1.050,60

Mesečna premija v EUR

70,86

75,76

90,18

Zajamčena zavarovalna vsota v EUR

15.000

20.000

30.000

Zajamčena zavarovalna vsota v primeru nezgodne smrti v EUR

30.000

40.000

60.000

Primer izračuna življenjskega zavarovanja Merkur Riziko (MRS/16):
Oseba stara 30 let, nekadilec, zavarovalne dobe 10, 15 in 20 let:
Pristopna starost

30 let

30 let

30 let

Zavarovalna doba

10

15

20

Letna premija v EUR

25,48

37,37

66,83

Mesečna premija v EUR

2,19

3,21

5,74

Zajamčena zavarovalna vsota v primeru smrti EUR

15.000

30.000

50.000
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Dodatna prednost Merkurjevih
življenjskih zavarovanj
BREZPLAČNA DOMSKA ASISTENCA
ZA VSE NAŠE ZAVAROVANCE!

Profesionalna
Prodaja Merkur
PPM Koper, Ferrarska 14, 6000 Koper
T: 05/663 82 50, F: 05/663 82 54

PPM Ljubljana, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
T: 01/300 53 64, F: 01/234 23 87

PPM Novo mesto, Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto
T: 07/332 42 36, F: 07/332 42 38

PPM Kranj, Ulica Lojzeta Hrovata 4c, 4000 Kranj
T: 04/202 08 60, F: 04/202 08 63

PPM Maribor 1, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
T: 02/234 30 91, F: 02/234 30 90

PPM Celje, Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
T: 03/425 08 21, F: 03/425 08 23
PPM Murska Sobota, Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota
T: 02/520 39 80, F: 02/520 39 83

PPM Maribor 2, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
T: 02/252 60 94, F: 02/252 60 97
E: ppm@merkur-zav.si

Merkur zavarovalnica d.d.
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

info@merkur-zav.si
www.merkur-zav.si

Center za stranke Ljubljana – Situla
Vilharjeva 42, 1000 Ljubljana
Tel. 01 300 54 00

Brezplačna številka
080 28 55

Center za stranke Maribor
Ulica talcev 24, 2000 Maribor
Tel. 02 252 60 91
Ta tiskovina vsebuje osnovne informacije o naših produktih in ne predstavlja dejanske ponudbe. Skrajšana različica besedila v zloženki lahko pripelje tudi do napačnega ali nepopolnega
razumevanja. Popolne informacije so navedene v dokumentaciji ob in na ponudbi, na polici in v pripadajočih splošnih pogojih. Splošni in posebni pogoji so na razpolago na sedežu družbe
ter v vseh centrih za stranke. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak. April 2019.
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Danes za vaš jutri.

