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I.
Življenjsko zavarovanje
z dodatno finančno zaščito za primer raka
Kakšen bo svet takrat, ko nas ne bo več? Kako zelo bo izguba prizadela naše
bližnje? Ali se bodo znašli ob izgubi dela družinskega dohodka? Smo dovolj dobro
poskrbeli zanje? Kako bodo pokrili morebitne obveznosti in stroške, ki bodo ostali
za nami?
Pravilno in odgovorno od nas je, da ta trenutek razmišljanja izkoristimo kot priložnost, ob kateri bomo pokazali
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svojo zrelost in osebam, ki jih imamo najraje, omogočili finančno zaščito.
Če ste stari od 50 do vključno 80 let in ne želite svojih bližnjih bremeniti s pogrebnimi ali drugimi zapuščinskimi
stroški, je dosmrtno življenjsko zavarovanje z več možnosti izbire prava rešitev za vas.
Ob sklenitvi zavarovanja se lahko odločate med:
–

možnostjo finančnega izplačila zavarovalne vsote vašim bližnjim ali

–

možnostjo organizacije pogreba, s čimer boste svojcem olajšali neprijeten življenjski dogodek.

		
		

Moj pogrebni načrt
– razbremeni družino v težkih trenutkih

Smrt nas lahko preseneti v vsakem trenutku in tudi nanjo se je smiselno premišljeno ter odgovorno pripraviti.
V sklopu življenjskega zavarovanja se zdaj lahko odločite, da zavarovalnino za primer smrti namenite za
svoj pogreb. S pogrebnim načrtom sami določite, kje in kako želite biti pokopani. S to odgovorno odločitvijo
svojce razbremenite glede sprejemanja organizacijskih in finančnih odločitev, ki bi jim bili v stanju čustvenega
pretresa težko kos.
S pogrebnim načrtom ob sklenitvi zavarovanja pooblastite našega izbranega pogodbenega izvajalca za
pripravo in izvedbo pogreba na način, kot si želite, obenem pa svoje bližnje razbremenite skrbi.
Praktični primer izplačila:
Zavarovanje za primer smrti z dodatno pogrebno storitvijo
-

Starost: 66 let

-

Zavarovalna vsota za primer smrti: 3.000 EUR

Tanja sklene življenjsko zavarovanje PRVA Varnost Senior za primer smrti z zavarovalno vsoto 3.000 EUR.
Mesečna premija je 20,75 EUR. Ob sklenitvi zavarovanja se odloči, da zavarovalnica v primeru njene smrti prek
pogodbenega izvajalca poskrbi za celotno organizacijo pogreba. Ob njeni nenadni smrti se hči Ana spoprijema
z bolečo izgubo, pogodbeni izvajalec PRVE pa Ani olajša težek življenjski dogodek in med tem, ko Ana žaluje,
poskrbi za vse pokopališke, pogrebne in druge storitve, povezane z maminim pogrebom, in sicer skladno z
željami, ki jih je Tanja že zapisala v pogrebni načrt. Ker so stroški pogreba nižji od zavarovalne vsote za primer
smrti, zavarovalnica Ani izplača razliko.

Prednosti zavarovanja:
•

Po 90. letu starosti vaša obveznost plačevanja premije za primer smrti preneha, vaše življenjsko
zavarovanje pa ostaja veljavno.

•

V primeru vaše smrti kadar koli po dveh letih od sklenitve vašega zavarovanja vašemu upravičencu
izplačamo zavarovalno vsoto za primer smrti že v dveh dneh po pisni prijavi zavarovalnega primera.

•

V primeru vaše smrti prej kot v dveh letih po sklenitvi vašega zavarovanja, vašemu upravičencu
namesto zavarovalne vsote za primer smrti izplačamo 110 % vaših vplačanih premij, brez premij za
dodatna zavarovanja.
Z življenjskim zavarovanjem ste zaščiteni tudi za primer rakavih obolenj, saj vključuje zavarovalno
kritje za rakava obolenja do vašega 85. leta starosti.

•

Če do 85. leta starosti prvič zbolite za rakom, vam zavarovalno kritje zagotavlja finančno izplačilo,
saj vam predčasno izplačamo 50 % zavarovalne vsote za primer smrti. Kljub bolezni se vaše življenjsko
zavarovanje ne prekine, preostanek zavarovalne vsote pa bo zavarovalnica izplačala vašemu upravičencu
ob smrti.

Pametno se je zavarovati za primer raka.
•

Slovenija je po deležu smrti zaradi raka na prvem mestu med državami članicami EU, kot kažejo podatki Eurostata, in na drugem
mestu med državami OECD. Rak je pri nas vzrok za 32 odstotkov vseh smrti, kar je največji delež med državami članicami EU.

•

Za rakom je leta 2016 v Sloveniji zbolelo več kot 14.000 ljudi, med njimi je več moških kot žensk, umrlo pa jih okoli 5.800, največ
zaradi pljučnega raka; med nami živi že skoraj 95.000 ljudi, ki so kadar koli zboleli zaradi ene izmed rakavih bolezni (prevalenca).

•

Kljub zmernemu večanju je ogroženost z rakom največja pri starejših; od vseh rakavih bolnikov, zbolelih leta 2013, jih je bilo več
kot 59 % starejših od 65 let. Ker se slovensko prebivalstvo stara, je samo zaradi vedno večjega deleža starejših pričakovati, da se
bo število novih primerov raka še večalo.

•

Pri moških je bil z 19,7 % vseh novih primerov na prvem mestu rak prostate. Pri ženskah je bil na prvem mestu rak dojke, ki je
zajemal približno petino primerov vseh vrst raka pri ženskah (21,5 %).

VIR: Eurostat; OECD; Register raka RS.

Osnovnemu paketu priključite razna dodatna zavarovalna kritja in si s
tem povečajte finančno zaščito zase in za svoje bližnje!
Ključni poudarki v okviru dodatnih kritij:
•

finančno izplačilo tudi v primeru zloma zaradi osteoporotičnih kosti, če osteoporoza ni bila
diagnosticirana pred sklenitvijo zavarovanja;

•

večja finančna zaščita v primeru zloma kolka - zaradi zahtevnejše rehabilitacije pri starejših,
omogočamo 120-odstotno izplačilo zavarovalne vsote v primeru takšne poškodbe;

•

finančna zaščita povečanih stroškov nege oziroma oskrbe na domu v primeru nezgode. Ko zaradi
poškodb starejši ne zmorejo samostojno opravljati vsakodnevnih opravil, nudimo povračilo stroškov za
oskrbo na domu v višini do 40 EUR na dan;

ST
NOVO
ST
NOVO

•

izplačilo do 300 EUR v primeru hospitalizacije zaradi nezgode;

•

mesečna nezgodna renta v primeru 25 % ali 50 % invalidnosti za 5 ali 10 let;

•

naraščajoče izplačilo za resnejše oblike invalidnosti.
Zavarovalnica v primeru priznane invalidnosti zavarovanca s skupnim odstotnim deležem nad 50 %
izplača dvakratnik odstotnega deleža zneska za izračun zavarovalnine. Torej, če je skupni odstotni delež
priznane invalidnosti 70 %, zavarovalnica izplača 140 % zavarovalne vsote za invalidnost;

ST
NOVO

•

zdravstveno zavarovanje Doktor 24 – 24-urna zdravniška linija, vedno in povsod.
Dostopajte do strokovnega zdravniškega nasveta z ene telefonske številke, 24 ur na dan.

3
Življenjsko zavarovanje za vse po 50. letu starosti z dodatki za zdravje in oskrbo

•

II.
Dodatno nezgodno zavarovanje
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Poškodbe se lahko zgodijo v prav vseh življenjskih obdobjih ter pogosto
močno vplivajo na kakovost življenja in zmanjšajo samostojnost in mobilnost
poškodovanca. S starostjo se povečuje verjetnost hujših poškodb, katerih
zdravljenje je dolgotrajnejše in s pogostimi zapleti, kar nemalokrat terja dodatna
finančna sredstva.
Z izbranim paketom nezgodnega zavarovanja si zagotovite dodatno zaščito, da se lahko v primeru poškodbe
posvetite čimprejšnjemu okrevanju.

Z nezgodnimi paketi PRVA Varnost Senior si zagotovite:
•

izplačilo zavarovalne vsote od 10.000 do 30.000 EUR v primeru nezgodne smrti,

•

finančno nadomestilo v primeru težjih opeklin že pri izbiri paketa A nezgodnega zavarovanja,

•

nadomestilo v primeru zlomov kosti in izpahov,

•

nadomestilo za hospitalizacijo, mobilnost in pomoč na domu,

•

nezgodno zavarovanje do 90. leta starosti.

Nezgoda se vam lahko zgodi na vsakem koraku.
•

Poškodbe so ena večjih težav na področju javnega zdravja ter slabijo splošno zdravstveno stanje in blaginjo prebivalcev. V Evropski uniji
vsako leto zaradi poškodb umre več kot 230.000 ljudi, poškodbe pa so četrti najpogostejši vzrok smrti, takoj za boleznimi srca in ožilja,
rakom in boleznimi dihal.

•

V Sloveniji zaradi poškodb in zastrupitev letno umre okrog 1400 ljudi, od tega več kot polovica zaradi nezgod, predvsem zaradi padcev
(36 %) in prometnih nezgod (15 %).

•

Tako kot v drugih državah je tudi v Sloveniji zlom kolka najpogostejša poškodba starejših, in sicer zaradi padcev. Je vzrok za tretjino
hospitalizacij in glavni vzrok smrti zaradi poškodb pri starejših od 64 let. Vsako leto zaradi zloma kolka umre 136 ljudi, od tega jih je 98
% starejših od 64 let.

VIR: Inštitut za varovanje zdravja

PAKET

Nezgodna
Težje
Zlomi
Zlom
Izpahi
Hospitalizacija Nadomestilo
smrt
opekline
kosti brez
kolka		
zaradi
za
			kolka			
nezgode
mobilnost

Nadomestilo
za pomoč
na domu

Paket A

15.000

1.500						

Paket B

10.000

1.000

1.000

1.200

500

100

150

150

Paket C

20.000

2.000

2.000

2.400

1.000

200

300

300

Paket D

30.000

3.000

3.000

3.600

1.500

300

450

450

Zneski so v EUR.

Paket A se lahko sklene ne glede na zdravstveno stanje osebe. Za vse druge pakete je potrebna izjava o
dobrem zdravstvenem stanju.
Praktični primer izplačila:
–

Nezgodni paket

–

Informativni izračun za osebo, staro 60 let, za paket C

60-letnemu Romanu ob snežnem metežu na neočiščenem delu pločnika za pešce spodrsne in ob padcu utrpi
kompliciran zlom kolka in ključnice. Po petdnevni hospitalizaciji se njegovo okrevanje nadaljuje v domači
oskrbi. Lečeči zdravnik mu zaradi zloma ključnice predpiše štiri tedne strogega počitka. Zaradi poškodbe
sam ne more opravljati osnovnih življenjskih aktivnosti, kot so hranjenje, oblačenje, gibanje po stanovanju
ipd. Soproga zaradi delovnih obveznosti ne more biti ves čas ob njem, zato sta se odločila, da najameta pomoč
na domu.
Ker ima sklenjen nezgodni paket C, za katerega mesečno plačuje 9,19 EUR, je Roman upravičen do izplačila:
-

nadomestila za hospitalizacijo v vrednosti 200 EUR,

-

120 % zavarovalne vsote za zlome, kar znaša 2.400 EUR in

-

300 EUR tedenskega nadomestila za pomoč na domu, skupno 1.200 EUR.
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Zavarujte se za nezgodo do svojega 90. leta starosti

III.
Zavarovanje nezgodne invalidnosti
Trajna invalidnost pomeni v našem življenju veliko spremembo, žal tudi s finančnega vidika. Hujša invalidnost
praviloma povzroči stroške za prilagoditev stanovanja, avta, nakup osnovnih pripomočkov za gibanje in drugih
naprav ter pomoči na domu ipd.
Kogar doleti težka nezgodna invalidnost, potrebuje za nadaljevanje posebnim potrebam prilagojenega življenja
trajen vir dodatnih sredstev, še posebej če je omejena njegova delovna sposobnost. S tem namenom PRVA
Varnost Senior omogoča izplačevanje mesečne nezgodne rente za 5 ali 10 let.
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Tabela 1: Kombinacija enkratnih in rentnih izplačil v primeru več kot 50-odstotne invalidnosti in dnevnega
nadomestila za oskrbo na domu
Mesečna
Nezgodna
premija
invalidnost
			
			

Mesečna nezgodna
renta za več kot 50 %
invalidnost
za 10 let

Dnevno
nadomestilo za
oskrbo na domu
v primeru nezgode

Osnovni

6,10 EUR

20.000 EUR

100 EUR

10 EUR

Standard

10,19 EUR

30.000 EUR

300 EUR

20 EUR

Nadstandard

11,59 EUR

30.000 EUR

400 EUR

40 EUR

Tabela 2: Kombinacija enkratnih in rentnih izplačil v primeru več kot 25-odstotne invalidnosti in dnevnega
nadomestila za oskrbo na domu
Mesečna
Nezgodna
premija
invalidnost
			
			

Mesečna nezgodna
renta za več kot 25 %
invalidnost
za 5 let

Dnevno
nadomestilo za
oskrbo na domu
v primeru nezgode

Osnovni+

7,04 EUR

10.000 EUR

200 EUR

10 EUR

Standard+

10,49 EUR

15.000 EUR

300 EUR

20 EUR

Nadstandard+

15,39 EUR

25.000 EUR

400 EUR

40 EUR

Kritje za vsako ocenjeno stopnjo invalidnosti
Zavarovalnica izplača odstotni delež zavarovalne vsote za trajno invalidnost, ki ustreza odstotnemu deležu
delne invalidnosti, če je zavarovanec zaradi nezgode postal delni invalid. Torej, če je skupni odstotni delež
priznane delne invalidnosti 33 %, zavarovalnica izplača 33 % zavarovalne vsote za delno invalidnost.

Naraščajoče izplačilo za resnejše oblike invalidnosti
Če je skupni odstotni delež priznane invalidnosti zavarovanca več kot 50 %, zavarovalnica izplača dvakratnik
odstotnega deleža zneska za izračun zavarovalnine. Torej, če je skupni odstotni delež priznane invalidnosti 70
%, zavarovalnica izplača 140 % zavarovalne vsote za invalidnost.
Praktični primer izplačila:
60-letni Boštjan, ki ima sklenjen Nadstandardni paket z nezgodno rento nad 50 % in plačuje mesečno
premijo v višini 11,59 EUR, v nesreči izgubi dlan leve roke, za kar mu je skladno s pogoji zavarovanja priznana
55-odstotna nezgodna invalidnost. Zavarovancu izplačilo v višini 33.000 EUR omogoči nujno prilagoditev
doma in avtomobila ter nakup nujnih medicinskih pripomočkov. Poleg tega bo naslednjih 10 let vsak mesec
prejemal nezgodno rento v višini 400 EUR, kar v 10 letih pomeni skupno kar 48.000 EUR.
Če bi bila za Boštjanovo zdravljenje potrebna tudi profesionalna zdravstvena nega na domu, ki bi trajala več
kot 10 dni in bi imel za to potrdilo lečečega zdravnika, bi bil upravičen do zavarovalnine za kritje dnevnega
nadomestila za pomoč na domu v višini 40 EUR na dan.

IV.
Doktor 24 - 24-urna zdravniška linija, vedno in povsod

Sobota zvečer, slabo počutje, vročina, ... kaj narediti? Moramo na urgenco ali naj počakamo do jutra?
Zdravstvene težave nas običajno rade presenetijo ob takih urah ali dnevih, ko kot nalašč nihče ni dosegljiv
oziroma ne moremo obiskati svojega zdravnika. Ob slabem počutju se morda kljub stiski raje ne odpravimo v
dolgo čakalno vrsto in je laže poiskati nasvete v zvezi s simptomi v zdravstvenih priročnikih ali na svetovnem
spletu.

Če se prepoznate v tem, je Doktor 24 prava izbira za vas - v sklopu vašega življenjskega zavarovanja nudimo
možnost koriščenja storitve, ki vam in vaši družini omogoča telefonski stik in posvet s strokovno usposobljenim
zdravnikom – 24-ur na dan, vse dni v letu*.

Posvet na dosegu vaše roke, za samo 5,46 EUR mesečno
S klicem na telefonsko številko 01 777 5 777 si zagotovite posvet z zdravnikom v primeru poškodb, bolezni,
ob pripravah na zdravstvene posege in med okrevanjem. Zagotovljeni sta strokovnost in prijaznost, kjer koli in
kadar koli. Velja tudi za vaš klic, ko boste v tujini.

Preprosto, učinkovito, za vsa vaša vprašanja
Po kratkem opisu zdravstvenih težav vam bo zdravnik po telefonu podal strokovno oceno resnosti težave in
svetoval, kaj lahko storite sami, ali vas po potrebi napotil na specialistične preglede oziroma vas opozoril, ko
vaši simptomi terjajo takojšnjo zdravniško pomoč.

V okviru vašega zavarovanja bodo storitev 24-urnega telefonskega zdravniškega svetovanja lahko
koristili tudi vaši najdražji.
Storitev je namenjena starejšim, mlajšim, družinam in kroničnim bolnikom. S klicem s tiste telefonske
številke, ki ste jo podali ob sklenitvi vašega zavarovanja, boste prejeli razumljive informacije, število klicev niti
trajanje pogovora z zdravnikom pa nista omejena.
Praktični primer:
Andreja ima sklenjeno zdravstveno zavarovanje Doktor 24. Ker ima težave z glavoboli, je naročena na
specialistični pregled. Po specialističnem pregledu dobi izvid po pošti, ki pa ga zaradi specifičnih zdravniških
izrazov preprosto ne razume v celoti, obenem pa ji to ne da spati. Andreja v izogib odvečnim skrbem pokliče na
01 777 5 777 in se glede svojega zdravstvenega stanja posvetuje z zdravnikom Doktor 24, ki na podlagi opisa
njenega stanja in specialističnega izvida ter dodatnega posvetovanja z zdravnikom specialistom (nevrologom)
raztolmači izvid in jo pomiri.
* V primeru neposredne življenjske ogroženosti, pokličite na številko 112.
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V.
Brezskrbno in prek vrste do oskrbe v domu
za starejše
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Predvsem v starosti nas življenje velikokrat ujame šibke in
nepripravljene, zato takrat pomoč potrebujemo takoj. S tem dodatnim
paketom lahko pravočasno poskrbimo zase in si zagotovimo namestitev
v domu za starejše, če bi jo nemudoma potrebovali.
Dodatni paket PRVA Oskrba vam omogoča:
•

namestitev v domu za starejše v nujnih primerih v 30 dneh po dopolnilnih pogojih Prva Oskrba;

•

namestitev v domu, ki je lokacijsko čim bližje vaši želji;

•

izplačilo zavarovalne vsote do 10.000 EUR v primeru nujne namestitve v domu za starejše, s katero lahko
krijete del stroškov namestitve.

Zavarovalni paketi in informativni izračun premije za osebo, staro 62 let
Paket
Mesečna premija
(za osebo, staro 62 let)
		

Izplačilo v
prvih 10 letih
zavarovanja

Izplačilo med
10. in 20. letom
zavarovanja

Izplačilo po
20. letu
zavarovanja

Oskrba 1

9,47 EUR

1.000 EUR

1.500 EUR

2.500 EUR

Oskrba 2

12,82 EUR

2.000 EUR

3.000 EUR

5.000 EUR

Oskrba 3

19,54 EUR

4.000 EUR

6.000 EUR

10.000 EUR

VI.
Z osebnim varčevalnim računom varčujete
zase in za svoj boljši jutri.

V sklopu vašega življenjskega varčevanja imate možnost dodatno varčevati brez vstopnih stroškov, vse do 90.
leta starosti. To pomeni, da se celotni znesek, ki ste ga namenili za varčevanje, naloži na vaš varčevalni račun.

PRVA Varnost Senior omogoča:
•

varno naložbo, saj zagotavlja jamstvo pred zmanjšanjem vrednosti vaših vplačanih sredstev;

•

jamstvo za izplačilo vplačane premije tako v primeru doživetja kot v primeru smrti;

•

s sredstvi na svojem varčevalnem računu lahko razpolagate, ko privarčevani znesek na računu doseže
100 evrov.

Informativni izračun privarčevanih sredstev
Mesečna premija
Zavarovalna doba
		
		

10 EUR

22 let

Zajamčena vrednost
v primeru smrti
ali doživetja

2.640 EUR

Vrednost premoženja ob predvidenem donosu
1,5 %

2%

2.790,83 EUR

2.953,45 EUR

20 EUR

15 let

3.600 EUR

3.738,83 EUR

3.885,02 EUR

30 EUR

10 let

3.600 EUR

3.692,03 EUR

3.787,33 EUR
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Moji
zapiski
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Namen besedil v predstavitveni brošuri je podati kratek pregled informacij o zavarovanju. Besedila v
predstavitveni brošuri niso izvleček ali povzetek splošnih in dopolnilnih pogojev. Skrajšani informativni prikazi
in izračuni, navedeni v brošuri, lahko ustvarijo dvoumen in nepopoln prikaz. Obvezujoče in popolne informacije
o zavarovanju so navedene v zavarovalnih pogojih, na ponudbi in zavarovalni polici, ki so sestavni del pogodbe.

Ne prezrite!
•
•

•
•
•
•
•
•

Zavarovalno kritje za rakava obolenja do 85. leta starosti.
Možnost odločanja ob sklenitvi zavarovanja: možnost finančnega
izplačila zavarovalne vsote vašim bližnjim ali možnost organizacije
pogreba.
Večja finančna zaščita pri zlomu kolka: omogočamo 120 %
izplačilo zavarovalne vsote v primeru take poškodbe.
Do 450 EUR za pomoč na domu.
Do 300 EUR v primeru hospitalizacije zaradi nezgode.
Možnost dodatnega zavarovanja za primer nezgodne smrti v višini
30.000 EUR.
Mesečna nezgodna renta v primeru 25 % ali 50 % invalidnosti za
5 ali 10 let.
Zdravstveno zavarovanje Doktor 24 – 24-urna zdravniška linija,
vedno in povsod.

Prva osebna zavarovalnica, d.d.
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