
Vseživljenjsko naložbeno 
zavarovanje Moj življenjski Plus



Moj življenjski Plus  –  za vse življenje 
 

MOJ ŽIVLJENJSKI PLUS JE VSEŽIVLJENJSKO NALOŽBENO ZAVAROVANJE, 
NAMENJENO OSEBAM V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. Z NJIM LAHKO 
POSKRBITE ZA SVOJO OSNOVNO VARNOST – ZA VSE ŽIVLJENJE. JE KROVNO 
VSEŽIVLJENJSKO NALOŽBENO ZAVAROVANJE BREZ KONČNE ZAVAROVALNE DOBE. 
K ZAVAROVANJU LAHKO PRISTOPITE VSE DO 80. LETA STAROSTI, PRI ČEMER VAŠEGA 
ZDRAVSTVENEGA STANJA NE PREVERJAMO.

 . nasvet zdravnika na daljavo in zdravstveno asistenco, 
 . pomoč na domu v primeru možganske kapi, srčnega infarkta, rakavega obolenja ali nezgode in 
 . dodatno finančno zaščito v primeru nezgode. 

S celotnim paketom zavarovanj ste na varni in brezskrbni strani za vse življenje. 

Zavarovanje vam zagotavlja osnovno varnost v primeru smrti in nezgodne smrti, s čimer boste 
finančno razbremenili svoje najbližje v primeru najhujšega. Kritje za primer nezgodne smrti traja 
vse do konca zavarovalnega leta, v katerem boste dopolnili 90. leto starosti.
Hkrati vam omogoča varčevanje v skladih brez dobe poteka. Zavarujete se lahko že z minimalno 
mesečno premijo 15 evrov.  

Izbrane naložbene strategije so prilagojene vašim željam in potrebam. Nudijo vam možnost 
preudarne izbire med doseganjem višje donosnosti in varnosti naložbe. S tem zavarovanjem 
prevzamete naložbeno tveganje.

Moj življenjski Plus omogoča priključitev inovativnih dodatnih zavarovanj, s katerimi si lahko 
zagotovite:
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KLJUČNE PREDNOSTI ZAVAROVANJA MOJ ŽIVLJENJSKI PLUS:
• Zavarovanje za vse življenje s 

pristopno starostjo do 80. leta.

• Sklenitev brez preverjanja 
zdravstvenega stanja.

• Vnaprej opredeljene pristopne možnosti, 
ki vam zagotavljajo osnovno varnost v 
primeru naravne in nezgodne smrti, za že 
od 15 evrov mesečno.

• S premijo nad 40 evrov mesečno boste 
poudarili varčevalni del zavarovanja v vaši 
izbrani naložbeni strategiji.

• V primeru življenjskih dogodkov, vezanih na 
vaše otroke ali vnuke, vam ponujamo Bonus 
predujem brez stroškov, z brezplačno 
analizo vaše police. Na podlagi tega 
določimo takšno višino predujma, ki vam 
omogoči ohranjati vašo zavarovalno zaščito.

• Upravljanje vašega premoženja prevzemajo 
večkrat nagrajeni upravljavci Sava Infond. 

• Izbirate lahko med tremi 
naložbenimi strategijami.

• Kadarkoli v času trajanja zavarovanja 
lahko izvedete dodatno enkratno 
vplačilo, ki vam omogoča  potencialno 
večjo donosnost vaše naložbe. 

•  Zavarovanje je prilagodljivo in vam 
omogoča priključitev dodatnih zavarovanj 
Nezgoda Plus in Zdravstvo Plus.



Pristopna starost zavarovane osebe Od 40 do 80 let.

Doba poteka
Vseživljenjsko zavarovanje, ki se plačuje do konca 
zavarovalnega leta, v katerem je zavarovanec dopolnil 
90. leto starosti, oziroma do smrti zavarovanca.

Pogostost plačevanja Mesečna, kvartalna, polletna, letna.

Premija 15, 20, 30, 40 do 200 EUR (višino premije 
nad 40 EUR izberete poljubno).

Način plačila UPN, direktna obremenitev, račun pravne osebe.

Zavarovalna vsota za smrt
Odvisno od pristopne starosti (od 900 do 4.000 EUR). 
Ob poteku zavarovalnega leta, v katerem je zavarovanec 
dopolnil 90. leto starosti, se zavarovalna vsota za 
primer smrti zniža na vrednost premoženja po polici.

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt
Odvisno od pristopne starosti (od 1.350 do 12.000 
EUR). Ob poteku zavarovalnega leta, v katerem je 
zavarovanec dopolnil 90. leto starosti, se kritje ukine.

Izplačila

V primeru:
• naravne smrti se izplača zavarovalna vsota za naravno              
smrt* oz. vrednost premoženja, če je le to višje,
• nezgodne smrti se izplača zavarovalna 
vsota za nezgodno smrt.

Dodatna zavarovanja

• Dodatno nezgodno zavarovanje Nezgoda Plus
• Paket Zdravstvo Plus: 
    – Zdravnik na daljavo 
    – Pomoč na domu  in prevozi
• Zdravstveno zavarovanje Najboljši zdravniki sveta.

*Velja po preteku čakalnega roka (2 leti od začetka zavarovanja) in pred potekom zavarovalnega leta, v katerem je zavarovanec 
dopolnil 90 let. V primeru smrti med čakalnim rokom se izplača 80 % do smrti zavarovanca plačanih premij osnovnega življenjskega 
zavarovanja in vrednost premoženja po polici morebitnega enkratnega dodatnega vplačila premije.

ZNAČILNOSTI ZAVAROVANJA
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IZBIRATE LAHKO MED TREMI NALOŽBENIMI STRATEGIJAMI

Vse tri naložbene strategije je Zavarovalnica Sava v sodelovanju z večkrat nagrajenimi upravljavci 
družbe za upravljanje SAVA INFOND skrbno oblikovala in prilagodila različnim profilom 
vlagateljev. 

Družba Sava Infond je članica Zavarovalne skupine Sava, ki upravlja sredstva v vzajemnih skladih 
že več kot 25 let. Prisotni so na delniških trgih vseh najpomembnejših svetovnih regij. Upravljajo 
več kot 380 milijonov evrov sredstev več kot 80.000 vlagateljev v 22 podskladih različnih 
naložbenih politik. Število skladov in višina sredstev v upravljanju uvrščajo Savo Infond med 
vodilne in največje upravljavce v Sloveniji s približno 12-odstotnim tržnim deležem. Kot eden 
izmed vodilnih upravljavcev vzajemnih skladov v Sloveniji Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim 
profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in 
pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov. To med drugim dokazujejo tudi 
visoke uvrstitve upravljavcev in analitikov na letnem ocenjevanju v organizaciji Mojih financ, pa 
tudi oznake kakovosti za sklade iz slovenskih in mednarodnih vrednotenj. V letu 2020 je družba 
Sava Infond na ocenjevanju skladov v organizaciji Mojih financ prejela nagrado za najboljši sklad 
triletnega obdobja v Sloveniji in tudi nagrado za najboljšega upravljavca v Sloveniji petletnega 
obdobja. S tem so že tretje leto zapored najboljša družba za upravljanje triletnega obdobja v 
Sloveniji.
Sredstva skladov upravljajo visoko angažirani in strokovno usposobljeni upravljavci s pomočjo 
najnovejših tehnologij. Z globalnim razmišljanjem in naložbenimi usmeritvami vam nudijo 
kakovostno naložbo s strokovnim upravljanjem vaših sredstev v skladih.



Izbirate lahko med:

Delniškim naložbenim portfeljem

Gre za aktivno upravljano košarico 
skladov krovnega sklada Infond, ki je 
sestavljena iz 100 % delniških skladov ne 
glede na dogajanje na kapitalskih trgih. 

Tveganje Delniškega naložbenega portfelja 
je ustrezno tveganjem na delniških trgih.

 

       INDIVIDUALNA IZBIRA NALOŽBENEGA PORTFELJA

Prednosti za vlagatelje pri individualni izbiri naložbenega portfelja:

• Izbira portfelja, ki ustreza vašim naložbenim 
pričakovanjem (Delniški ali Uravnoteženi 
ali Defenzivni naložbeni portfelj). 

• Z izbiro portfelja lahko vlagatelj doseže 
ustrezno geografsko in sektorsko 
razpršenost naložb, ki je ključ do 
dolgoročnega uspeha na kapitalskih trgih. 

• Skupina upravljavcev bo redno 
spremljala in obravnavala posamezne 
portfelje (košarice skladov). 

• Oblikovanje in ustrezno prilagajanje 
sestave portfelja skladov (vaše košarice 
skladov) glede na trenutno stanje in 
pričakovanja na kapitalskih trgih.

Sestava naložbenega portfelja – 23. 02. 2023

Primer:
10 % 

INFOND 
Evropa 17 % 

INFOND 
Družbeno 
odgovorni

13 % 
INFOND 

Trgi v razvoju

40 % 
INFOND Razviti trgi

20 % 
INFOND 

ZDA
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Delniški portfelj vam omogoča naložbo sredstev v delnice podjetij iz razvitih in razvijajočih se 
trgov. Naložba v portfelj je primerna za vse, ki želite dostop do delniških trgov sveta z naložbo v 
en sam široko razpršen portfelj skladov.
Portfelj je sestavljen s kombinacijo več delniških skladov, s čimer dosežemo zelo široko globalno 
delniško naložbeno politiko.  Z naložbo v delniški portfelj posredno vlagate v delnice, kot so na 
primer Apple, Amazon, BNP Paribas, ING Groep, Alibaba, BMW, Samsung.



Uravnoteženi portfelj z mešano strukturo delniških in obvezniških skladov je idealna naložbena 
možnost za vsakogar, ki se ne želi obremenjevati s stanjem na kapitalskih trgih. Omogoča visoko 
razpršitev premoženja v delnicah in obveznicah priznanih družb. Varčevalec bo z varčevanjem 
široko razpršil sredstva v delnice in obveznice. Uravnotežen način sestave portfelja omogoča 
nižjo volatilnost (fleksibilen delež delnic in obveznic, izbor delnic velikih, uveljavljenih podjetij 
in prilagajanje skladov v portfelju). Z naložbo posredno varčujete v portfelju delnice, kot so na 
primer Apple, Amazon, Alphabet, Blackrock in obveznic. 

Defenzivni naložbeni portfelj

Gre za aktivno upravljano košarico skladov 
Krovnega sklada Infond. Ciljna struktura 
portfelja je 30 % delnic in 70 % obveznic. 
Cilj Defenzivnega naložbenega portfelja je 
dosegati višjo donosnost oz. zmanjšati
tveganje naložbenega portfelja. 

Tveganje Defenzivnega naložbenega portfelja 
ustreza kombinaciji tveganj na delniških in 
obvezniških trgih ter trgih denarnih sredstev.

Defenzivni portfelj omogoča varčevanje s poudarkom na nižji nihajnosti z do največ 40 % delnic. 
Sredstva so z Defenzivnim portfeljem naložena pretežno v obveznice, komercialne zapise, 
depozite ...
Fleksibilna struktura portfelja omogoča večjo stabilnost in več manevrskega prostora v 
nepredvidljivih obdobjih. Posredno vlagate v delnice in pretežno v obveznice prvovrstnih podjetij 
ter državne obveznice evropskih gospodarstev (npr. Francija, Nizozemska, Finska, Španija).

Sestava naložbenega portfelja – 23. 02. 2023

Primer:

10 % 
INFOND 
Družbeno 
odgovorni

40 % 
INFOND 

Obvezniški - EUR

10 % 
INFOND 
Globalni 
delniški

Uravnoteženim naložbenim portfeljem

Gre za aktivno upravljano košarico 
skladov krovnega sklada Infond. Strukturo 
Uravnoteženega naložbenega portfelja 
predstavljajo delniški podskladi. Med 40 % in 60 
% ter obvezniški podskladi, podskladi denarnega 
trga in mešani podskladi med 60 % in 40 %. 

Tveganje portfelja ustreza kombinaciji 
tveganj na delniških, obvezniških 
trgih in trgih denarnih sredstev.

40 % 
INFOND 

Globalni defenzivni

Sestava naložbenega portfelja – 23. 02. 2023

Primer:
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25 % 
INFOND 
Globalno 
delniški



Starost zavarovanca v letih Naložbeni portfelj
40–49 Delniški naložbeni portfelj
50–59 Delniški naložbeni portfelj
60–69 Delniški naložbeni portfelj
70–79 Uravnoteženi naložbeni portfelj

80 in več Defenzivni naložbeni portfelj

IZBIRA SKLADOV IZ NAŠE PONUDBE3
Naložbeno strategijo lahko oblikujete tudi sami z izbiro skladov iz spodnje tabele upravljavca Sava 
Infond. Sredstva, namenjena varčevanju, lahko razporedite med največ petimi skladi.

VSEŽIVLJENJSKI NALOŽBENI CILJ

V odvisnosti od vaše starosti je vseživljenjski naložbeni cilj namenjen vsem, ki želite svoje naložbe 
predati v aktivno upravljanje upravljavcem Sava Infond. Ta naložbena strategija vam omogoča 
avtomatsko prehajanje med portfelji glede na vašo starost. Vaša naložba je tako v upravljanju pri 
strokovnjakih, vi pa prihranite čas in se izognete spremljanju dogajanj na kapitalskih trgih.
Sestava naložbenega portfelja je prilagojena glede na vašo pristopno starost, dolgemu obdobju 
varčevanja in potencialno višji donosnosti, zato vam je Delniški naložbeni portfelj na voljo kar do 
70. leta starosti.

2

Vrsta sklada Investicijska 
usmerjenost Upravljavec Vzajemni sklad Delež delnic

OBVEZNIŠKI globalni Sava Infond Infond Obvezniški-EUR 0 %

MEŠANI
globalni Sava Infond Infond Globalni uravnoteženi od 35 % do 65 %

globalni Sava Infond Infond Globalni defenzivni od 35 % do 65 %

DELNIŠKI

globalni Sava Infond Infond Globalni delniški od 85 % do 100 %

globalni Sava Infond Infond Razviti trgi od 85 % do 100 %

globalni Sava Infond Infond Družbeno odgovorni od 85 % do 100 %

globalni Sava Infond Infond Dividendni od 85 % do 100 %

regijski Sava Infond Infond Trgi v razvoju od 80 % do 100 %

regijski Sava Infond Infond Evropa od 80 % do 100 %

regijski Sava Infond Infond ZDA od 80 % do 100 %

regijski Sava Infond Infond Kitajska od 85 % do 100 %

sektorski Sava Infond Infond Surovine in energija od 80 % do 100 %

sektorski Sava Infond Infond Zdravstvo od 85 % do 100 %

sektorski Sava Infond Infond Tehnologija od 80 % do 100 %

sektorski Sava Infond Infond Megatrendi od 85 % do 100 %

Več informacij o skladih najdete na spletnih straneh upravljavcev.



. rojstvo vnuka; 
• zaključek osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja (vnuk); 
• zaključek višješolskega ali visokošolskega izobraževanja - pridobljena diploma, magisterij,    
   doktorat  (otrok, vnuk, otrokov ali vnukov partner); 
• prva zaposlitev (otrok, vnuk, otrokov ali vnukov partner); 
• opravljen vozniški izpit (otrok, vnuk, otrokov ali vnukov partner); 
• nakup avtomobila (otrok, vnuk, otrokov ali vnukov partner); 
• nakup nepremičnine (otrok, vnuk, otrokov ali vnukov partner); 
• poroka (otrok ali vnuk). 

V Zavarovalnici Sava vam v teh primerih strokovno in brezplačno analiziramo vašo polico in 
izračunamo, koliko sredstev lahko po 3 letih trajanja in plačevanja zavarovanja v obliki 
Bonus predujma dvignete iz police brez stroškov odobritve, pri tem pa ohranite zavarovalne 
vsote. 
Prošnjo za izplačilo Bonus predujma lahko ob uveljavitvi ene izmed opisanih življenjskih situacij in 
v skladu s pogoji zavarovanja naslovite vsaka 3 leta. 
Pogoji za Bonus predujem in izračun ohranjanja višine zavarovalnih vsot so določeni s posebnim 
pravilnikom, objavljenim na spletni strani zav-sava.si.

V življenju boste doživeli mnoge pomembne življenjske dogodke in 
prelomnice svojih otrok, vnukov, otrokovega ali vnukovega partnerja. 
Radostili se boste njihovih novih korakov, predvsem pa jih boste 
želeli nagraditi in jim stati ob strani po najboljših močeh v naslednjih 
situacijah:

Poskrbite za 
svoje otroke

ali vnuke
 s finančno pomočjo, 

ko je ta najbolj 
potrebna.

BONUS PREDUJEM

Petra pri svojih 55 letih sklene Vseživljenjsko zavarovanje Moj življenjski Plus z mesečno premijo 
30 evrov. Pri starosti 63 let jo razveseli novica, da bo postala babica. Ob rojstvu vnuka Nika prvič 
zaprosi za Bonus predujem, zato pokliče svetovalca, pri katerem je sklenila zavarovanje. 
Petra se je skupaj s hčerko Evo sestala s svetovalcem in izpolnili sta prijavo. 
Zavarovalnica je na podlagi prejete vloge brezplačno analizirala in izračunala višino predujma. 
Petra je prejela izplačilo v višini 1.546 evrov. 
Na ta način je novo pečena babica hčeri pomagala pri nakupu opreme za novorojenčka. 
Petra je po izplačilu Bonus predujma ohranila zavarovalno vsoto za smrt v višini 3.000 evrov, ki jo 
je imela ob sklenitvi zavarovanja. 

INFORMATIVNI PRIMER OB UPOŠTEVANJU 0 % DONOSA IN REDNO 
PLAČEVANEGA ZAVAROVANJA

Pristopna starost 55 let

Mesečna premija 30 EUR

Bonus predujem izplačan v začetku meseca 97 meseca

Maksimalna višina bonus predujma 1.546 EUR

Stara zavarovalna vsota za primer smrti 3.000 EUR

Nova zavarovalna vsota za primer smrti 3.000 EUR



DOSTOPAJTE DO MAGDE 

Naložite si mobilno aplikacijo, ki bo pomembno doprinesla h kakovosti, neodvisnosti, 
aktivnosti in družbeni pestrosti vašega življenja. 

Kaj je MAGDA?
Prva mobilna aplikacija za starejše v Sloveniji, ki za vas združuje vse pomembne informacije za 
kvalitetno vključenost v družbo.

Kaj vam aplikacija MAGDA ponuja in omogoča?
• Pomoč pri uporabi novih tehnologij, 
• raznolike novice, 
• učne vsebine,
• vaje za telo in duha ter ohranjanje vitalnosti, 
• pomembne informacije in kontakte, 
• ekskluzivne vsebine in povezave z Zavarovalnico Sava.

Kako do MAGDE?

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE NEZGODA PLUS 
Zavarovanje vam nudi sodobna kritja, prilagojena aktivni, zreli populaciji. 

PAKET ZDRAVSTVO PLUS VAM NUDI

• DODATNO ZAVAROVANJE POMOČ NA DOMU IN PREVOZI
Po zaključeni hospitalizaciji, ki traja vsaj 3 zaporedne noči in je posledica možganske kapi, srčnega 
infarkta ali nezgode, vam je ob vrnitvi domov na voljo pomoč pri vsakodnevnih opravilih, ki bo 
razbremenila tudi vaše najbližje. Do pomoči ste upravičeni tudi v primeru zdravljenja rakavega 
obolenja. 

OMOGOČAMO VAM PRIKLJUČITEV INOVATIVNIH DODATNIH ZAVAROVANJ

• DODATNO ZAVAROVANJE ZDRAVNIK NA DALJAVO
V primeru nenujnih zdravstenih težav, s katerimi se soočite vi ali vaši družinski člani, vam 
omogočamo posvet z zdravnikom specialistom splošne ali družinske medicine na daljavo.



Nezgoda Plus je dodatno nezgodno zavarovanje s sodobnimi kritji, prilagojeno aktivni, zreli 
populaciji. 
Pri vsakodnevnih aktivnostih, med katere štejejo tudi sprehodi, se vam lahko pripeti nezgoda z 
lažjo ali hujšo poškodbo. 
V teh primerih vam zavarovanje Nezgoda Plus nudi visoka nadomestila:

. Nezgodna invalidnost s kritjem vse do 200.000 evrov pri nastanku 100–odstotne    
 invalidnosti.. Mesečna nezgodna renta za obdobje 5 let, do 500 evrov, v primeru 50–ali več odstotne  
 nezgodne invalidnosti, pri čemer se odstotki nezgodnih invalidnosti med seboj seštevajo.. Zlom kosti, ki je posledica nezgode, v višini do 800 evrov za vsak posamezni nezgodni  
 dogodek. .  Dnevna odškodnina za aktivno zdravljenje po poškodbi.. Izplačilo v primeru težjih posledic zaradi ugriza klopa do 1.800 evrov. 

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE NEZGODA PLUS 

Nezgodna
invalidnost

100–% 
nezgodna 

invalidnost*

Dnevna 
odškodnina 
v primeru 
nezgode

Nadomestilo 
zaradi zloma

kosti kot 
posledica 
nezgode

Težje 
posledice 

ugriza klopa

Mesečna 
nezgodna 

renta**

Letna 
premija

Polletna 
premija

Četrtletna 
premija

Mesečna 
premija

1 0 0 3,00 300,00 800,00 300,00 58,92 29,46 14,73 4,91

2 0 0 5,00 500,00 0 500,00 90,24 45,12 22,56 7,52

3 15.000,00 30.000,00 3,00 300,00 1.200,00 300,00 94,68 47,34 23,67 7,89

4 30.000,00 60.000,00 0 500,00 0 500,00 115,08 57,54 28,77 9,59

5 40.000,00 80.000,00 5,00 450,00 1.300,00 300,00 178,80 89,40 44,70 14,90

6 60.000,00 120.000,00 0 800,00 1.800,00 500,00 214,80 107,40 53,70 17,90

7 100.000,00 200.000,00 0 0 0 0 222,72 111,36 55,68 18,56
  
                                                            (v EUR) *   Izplačilo pri 100–% invalidnosti.
** Obdobje izplačevanja mesečne nezgodne rente je 5 let, ko je seštevek vseh ugotovljenih končnih stopenj nezgodnih invalidnosti 
kot posledica ene ali več nezgod v času trajanja dodatnega nezgodnega zavarovanja vsaj 50 %.
Vse premije so brez 8,5 % DPZP.

NOVOST 
kritje v 

primeru težjih 
posledic ugriza

 klopa

PREMIJE IN NADOMESTILA ZA DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE 
NEZGODA PLUS



ZDRAVSTVO PLUS

Ste prehlajeni, ste opazili alergično reakcijo ali pa se soočate
z različnimi drugimi bolezenskimi simptomi? 
Po prve informacije se največkrat zatečemo na splet, kjer v obilici podatkov le stežka razberemo, 
kaj lahko zaznane spremembe pravzaprav pomenijo za naše zdravje.
Četudi je zdravje najvišja vrednota, ob manjših zdravstvenih težavah in prvih simptomih pogosto 
nimamo časa ali možnosti za obisk zdravnika.

Zavarovanje velja za obdobje enega zavarovalnega leta in se molče podaljšuje najdlje do konca 
tistega zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni 85. leto starosti. Zdravnika na daljavo 
lahko uveljavlja zavarovanec in njegov ožji družinski član (zakonec ali zunajzakonski partner, otroci, 
posvojenci, pastorki do dopolnjenega 18. leta starosti, ki živijo na istem naslovu). 

Dodatno zavarovanje Zdravnik na daljavo vam ponuja priročne rešitve:

• Oddaljen posvet z zdravnikom splošne medicine je zdravstvena storitev, ki v primeru nenujnih
zdravstvenih stanj zajema oceno
zdravstvenih simptomov s strani 
zdravnika in njegova priporočila,
kako v vašem primeru ravnati. 
Storitev se izvede kot video 
ali telefonski posvet. 
Po opravljenem posvetu z zdravnikom
prejmete pisno zdravniško mnenje
(izvid na daljavo/delovna diagnoza)
po klasični ali elektronski pošti.
 

DODATNO ZAVAROVANJE ZDRAVNIK NA DALJAVO

• Zdravstveno asistenco, ki zajema:
-  Posredovanje informacije o zdravstvenih centrih in naročanje na zdravstvene storitve v javnih  
    zdravstvenih sistemih na podlagi e-napotnice. 
-  Posredovanje informacij o zdravnikih specialistih iz javne in zasebne mreže. 
-  Informacije o načinu naročanja, najkrajših čakalnih dobah in ordinacijskih časih. 

Dodatno zavarovanje Zdravnik na daljavo
Frekvenca plačevanja Letna premija Polletna premija Četrtletna premija Mesečna premija

Premija 21,00 10,50 5,25 1,75
(v EUR)Vse premije so brez 8,5 % DPZP. 

Po vsakem 
posvetu z 

zdravnikom 
prejmete izvid

 na daljavo.



POSTOPEK IZVEDBE POSVETA Z ZDRAVNIKOM NA DALJAVO

Upravičenec pokliče asistenčni center Zavarovalnice Sava na brezplačno telefonsko številko 080 
19 20. V okviru storitve Zdravnik na daljavo lahko izberete video ali telefonski posvet. 
Po opravljeni izbiri in potrditvi termina bo od ponudnika storitve prejel potrditveni SMS, v 
primeru video posveta pa tudi potrditveno sporočilo na e-naslov.

Priprava na izvedbo storitve

60 minut pred pričetkom izbranega termina bo upravičenec v 
primeru video posveta prejel SMS sporočilo z opomnikom, hkrati 
bo na svoj e-naslov prejel navodila in povezavo za izvedbo video 
posveta. V primeru telefonskega posveta bo zavarovanec prejel 
SMS sporočilo z opomnikom. 

Zdravnik bo po opravljenem razgovoru z zavarovancem izpisal 
zdravniško mnenje (izvid na daljavo/delovna diagnoza) in ga po 
dogovoru z zavarovancem poslal na njegov e-naslov ali s klasično 
pošto na naslov njegovega prebivališča.    

V primeru izvedbe video posveta 

Zavarovanec bo po kliku na prejeto povezavo povabljen k 
identifikaciji z geslom, ki ga bo prejel po vnosu svoje telefonske 
številke v obliki SMS sporočila. Sledi izvedba video posveta, ki je 
omejena na 20 minut.

V primeru telefonskega posveta 

Zavarovanec bo ob dogovorjeni uri prejel klic zdravnika na svojo 
telefonsko številko. Po opravljeni identifikaciji sledi izvedba 
telefonskega posveta, ki je omejena na 20 minut.

Izpis zdravstvene dokumentacije



Storitve vam zagotavlja priznan asistenčni center v Sloveniji – TBS Team 24, ki je del Zavarovalne 
skupine Sava. Ob prijavi zavarovalnega primera smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 
080 19 20. Na ta način se boste lažje posvetili rehabilitaciji po bolezni ali nezgodi.

POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH

• Pomoč pri umivanju, 
• pomoč pri hranjenju, 
• pomoč pri oblačenju in slačenju, 
• pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, 
• pomoč pri gibanju in razgibavanju.

GOSPODINJSKA POMOČ

• Pomoč pri pomivanju posode, 
• segrevanje že pripravljenih jedi,
• osnovno čiščenje bivalnega prostora
    z odnašanjem smeti,
• prezračevanje bivalnega prostora,
• postiljanje postelje in osnovno
    vzdrževanje spalnega prostora.

POMOČ PRI NAKUPOVANJU • Nakup osnovnih živil v najbližji trgovini.
POMOČ PRI PREVZEMU ZDRAVIL • Prevzem zdravil, izdanih na recept v lekarni.

PREVOZI IN SPREMSTVO

• Prevozi in spremstvo na zdravniške preglede,
• prevozi in spremstvo v primeru
    zdravljenja rakavih obolenj,
• prevozi in spremstvo do najbližje banke,
    pošte, lekarne, trgovine.

DODATNO ZAVAROVANJE POMOČ NA DOMU IN PREVOZI

Storitev zajema organizacijo in izvedbo pomoči pri vsakodnevnih opravilih na domu. 

Če boste zaradi posledic možganske kapi, srčnega infarkta ali nezgode hospitalizirani najmanj 3
zaporedne noči, vam ob prihodu iz bolnišnice nudimo pomoč na domu in prevoze, ki so vam 
na voljo tudi v primeru rakavega obolenja, po predpisanem zdravljenju. Za vas organiziramo in 
izvedemo tudi prevoze na morebitno kemoterapijo, obsevanja ali na kontrolni pregled. 

Pomoč na domu in prevozi

Gospa Anica si je pri 70 letih ob zdrsu po stopnicah poškodovala kolk. Po pregled na urgenci 
ugotovijo zlom kolka in jo seznanijo s potekom operacije in rehabilitacije. 
Po menjavi kolka je bila 12. dan premeščena v domačo oskrbo. 
Njeni družinski člani živijo v več kot 100 km oddaljenem kraju, zato ji ne morejo nuditi 
vsakodnevne pomoči.
Ob sklenitvi Vseživljenjskega zavarovanja Moj življenjski Plus je imela priključeno dodatno 
zavarovanje Pomoč na domu in prevozi s kritjem do 1.500 evrov. Po vrnitvi iz bolnišnice je 
potrebovala pomoč pri gospodinjskih opravilih, nakupovanju in prevozu na pregled.  
Anici je tovrstna storitev neizmerno olajšala okrevanje in predvsem razbremenila družinske 
člane. Celotna družina se je v času okrevanja počutila varno in predvsem brezskrbno. 

INFORMATIVNI PRIMER IZVEDBE STORITVE POMOČ NA DOMU IN PREVOZI



V sklopu možnosti Dodatnega zavarovanja Pomoč na domu in prevozi vam v primeru nastopa 
zavarovalnega primera omogočamo najem pametne ure Lunatel, ki vam zagotavlja dodatno 
varnost v času vašega okrevanja. 
V primeru nenadnega slabega počutja ali nezgode z enim pritiskom na gumb ura sproži SOS 
klic vašim svojcem. Če se nihče ne odzove na vaš klic, se avtomatsko sproži klic v asistenčni 
center TBS Team 24, ki sočasno na e-naslov prejme obvestilo o sproženem alarmu, vaše osnovne 
podatke in lokacijo. Operater preveri vaše zdravstveno stanje, vzrok sprožitve alarma in lokacijo. 
Potem obvesti svojce oziroma v primeru resnega stanja nemudoma pokliče nujno medicinsko 
pomoč. 

EKSKLUZIVNO PRI ZAVAROVALNICI SAVA – PAMETNA URA LUNATEL

Storitve pomoči na domu in prevozi
V primeru 

hospitalizacije zaradi 
možganske kapi, 
srčnega infarkta 

ali nezgode*

V primeru 
zdravljenja raka**

Letna 
premija

Polletna 
premija

Četrtletna 
premija

Mesečna 
premija

1 storitve do 500 EUR storitve do 500 EUR 65,28 32,64 16,32 5,44

2 storitve do 1.500 EUR storitve do 500 EUR 137,88 68,94 34,47 11,49

3 storitve do 1.500 EUR storitve do 1.500 EUR 181,20 90,60 45,30 15,10

*   Pogoj za koriščenje storitev je hospitalizacija zavarovanca zaradi navedenih stanj z najmanj tremi (3) zaporednimi nočitvami.
** Pogoj za koriščenje storitev je novo nastalo rakavo obolenje, za katero je predpisano zdravljenje.
Vse premije so brez 8,5 % DPZP. 

(v EUR)



Pristopna
starost v letih

Mesečna premija 
brez nadomestil

Zavarovalna vsota 
za primer smrti

Zavarovalna vsota za 
primer nezgodne smrti

40–49 

15 2.500 3.750

20 3.000 9.000

30 3.500 10.500

40–200 4.000 12.000

50–59 

15 2.000 3.000

20 2.500 7.500

30 3.000 9.000

40–200 3.500 10.500

60–69 

15 1.500 2.250

20 2.000 6.000

30 2.500 7.500

40–200 3.000 9.000

70–80 

15 900 1.350

20 1.200 2.400

30 1.800 3.600

40–200 2.500 5.000

(v EUR)

MOJ ŽIVLJENJSKI PLUS – TABELA PREMIJ

INFORMATIVNI PRIMER VSEŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA
MOJ ŽIVLJENJSKI PLUS
Informativni izračun je pripravljen za osebo, staro 60 let, ki je pripravljena za zavarovanje in varčevanje 
nameniti 30 evrov mesečno. Z izbrano premijo bi imela 2.500 evrov zavarovalne vsote za primer smrti in 
vključeno nezgodno zavarovanje za primer nezgodne smrti v višini 7.500 evrov.

Premoženje ob starosti
Predviden letni donos

2 % 4 % 6 %

70 let 2.807 3.100 3.424 

80 let 6.642 8.091 9.932 

90 let 10.957 14.911 20.689 

                      (v EUR)



                     UGODNOSTI V PRIMERU SMRTI

V primeru smrti vaše naložbeno premoženje ne preide v zapuščino, temveč ga po prijavi 
izplačamo upravičencu. Zavarovalnina tako ni predmet zapuščinske razprave. S takojšnjim 
izplačilom si lahko vaši najbližji pokrijejo morebitne nastale stroške.

                     DAVČNE UGODNOSTI

Zakon o dohodnini določa, da prihodek iz naslova življenjskega zavarovanja pri fizičnih osebah 
ni obdavčen, če zapade v izplačilo po preteku več kot 10 let od začetka zavarovanja. Pogoj za to 
je, da je zavarovalec hkrati tudi upravičenec za izplačilo in da ni bil zahtevan odkup pred pote-
kom 10 let od sklenitve zavarovanja. Prav tako ni obdavčeno izplačilo zavarovalne vsote za smrt 
zavarovanca.

 
Za življenjska zavarovanja, sklenjena za dobo 10 let in več, se tudi ne plačuje 8,5-odstotni davek 
od prometa zavarovalnih poslov. Ta se obračuna v primeru odkupa zavarovanja pred potekom 
10 let.

Davčne stopnje
0–5 let imetništva kapitala: 25 %

5–10 let imetništva kapitala: 20 %

10–15 let imetništva kapitala: 15 %

Vir: 25. člen Zdoh-2Z, veljaven od 1. 1. 2022

Če varčujete neposredno v vzajemnih skladih, je razlika med vplačanimi in izplačanimi sredstvi 
obdavčena kar 15 let po spodnji tabeli:

Dodatne ugodnosti
Vseživljenjskega zavarovanja
Moj življenjski Plus

1

3

2

 UGODNOST VARČEVANJA



Maribor
Zagrebška 83
2507 Maribor
T 02 233 23 07
pe-maribor@zav-sava.si

Ljubljana
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
T 01 234 55 00
pe-ljubljana@zav-sava.si

Celje
Ipavčeva ulica 21
3000 Celje
T 03 428 45 04
pe-celje@zav-sava.si

Nova Gorica
Delpinova ulica 7a
5000 Nova Gorica
T 05 335 90 00
pe-nova-gorica@zav-sava.si

Koper
Pristaniška ulica 6
6000 Koper
T 05 611 77 70
pe-koper@zav-sava.si

Novo mesto
Seidlova cesta 5
8000 Novo mesto
T 07 39 13 500
pe-novo-mesto@zav-sava.si

Kranj
Nazorjeva ulica 1
4000 Kranj
T 04 281 80 10
pe-kranj@zav-sava.si

Pomurje
Prešernova ulica 7
9240 Ljutomer
02 584 96 70
pe-ljutomer@zav-sava.si

Slovenj Gradec
Francetova cesta 7
2380 Slovenj Gradec
T 02 881 27 00
pe-slovenj-gradec@zav-sava.si

Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku ne prevzamemo odgovornosti. 
Ob sklenitvi pogodbe si pozorno preberite zavarovalne pogoje, ki vsebujejo popolne informacije o produktu. Dokument s ključnimi 
informacijami o produktu je na voljo pri sklepalcih oz. je obljavljen na spletni strani zavarovalnice zav-sava.si.

Vseživljenjsko naložbeno zavarovanje Moj življenjski Plus 03/23

Prednosti sklenitve zavarovanja 
Moj življenjski Plus

POKLIČITE NAS IN POISKALI BOMO NAJBOLJŠO REŠITEV.
VEČ INFORMACIJ NA 080 19 20 IN NA ZAV-SAVA.SI

Pristop k 
zavarovanju brez
preverjanja 
zdravstvenega 
stanja.

Aktivno 
upravljanje
vašega
premoženja.

Varčevanje brez 
zavarovalne dobe.

K zavarovanju lahko 
priključite dodatna 
zavarovanja.


