
Riziko življenjsko  
zavarovanje

PROGRAM SPODBUD SAVAFIT
Z mobilno aplikacijo SavaFit lahko svojo telesno 
aktivnost pretvorite v ugodnosti pri izbranih 
ponudnikih ali pri Riziko življenjskem zavarovanju. 

PRENESITE TUKAJ:
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POSEBEJ UGODNE 

PREMIJE ZA 
OSEBE Z ZDRAVIM 

ŽIVLJENJSKIM SLOGOM

INFORMACIJE O RIZIKO ŽIVLJENJSKEM ZAVAROVANJU

PRISTOPNA STAROST Od 15 do 75 let.

ZAVAROVALNA DOBA Od 5 do 30 let.

PLAČILO PREMIJE Mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

PREMIJA Minimalen obrok premije je 5 EUR.

IZPLAČILA V primeru smrti: izplačamo zavarovalno vsoto za smrt.

DODATNA ZAVAROVANJA

• Dodatno zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom.

• Dodatno zavarovanje delovne nezmožnosti z izplačilom 
rente.

• Dodatno nezgodno zavarovanje.

• Dodatno nezgodno zavarovanje otrok.

• Dodatno zdravstveno zavarovanje Najboljši zdravniki sveta.

DAVČNI VIDIK
Izplačilo zavarovalne vsote v primeru smrti ni obdavčeno. Če je zavarovanje sklenjeno za 10 let in 
več, se pri plačilu premije ne obračunava 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.

RIZIKO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE JE ZAVAROVANJE Z MOŽNOSTJO IZBIRE 
ZAVAROVALNE VSOTE ZA PRIMER SMRTI, KI SE LAHKO V ČASU TRAJANJA 
ZAVAROVANJA PRILAGAJA VAŠIM ŽIVLJENJSKIM SITUACIJAM. ZAVAROVANJE NE 
VKLJUČUJE VARČEVALNE KOMPONENTE, ZATO JE IDEALNO ZA VSE, KI ŽELIJO 
FINANČNO POSKRBETI ZA SVOJE NAJBLIŽJE, PRIHODNOST SVOJIH OTROK IN 
POPLAČILO FINANČNIH OBVEZNOSTI V PRIMERU NAJHUJŠEGA. 

JE ZELO PRILAGODLJIVO ZAVAROVANJE, KI OMOGOČA PRIKLJUČITEV DODATNIH 
ZAVAROVANJ, S KATERIMI SI LAHKO ZAVAROVANEC ZAGOTOVI ATRAKTIVNA KRITJA 
ZA PRIMER NASTANKA HUJŠE BOLEZNI, IZGUBE DELOVNE ZMOŽNOSTI, NEZGODE IN 
DOSTOP DO NABOLJŠIH ZDRAVSTVENIH STORITEV.

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA RIZIKO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE?

• Temeljno zavarovanje, ki zagotavlja finančno varnost vaših najbližjih v primeru smrti.
• Ugodne premije ob visokih zavarovalnih vsotah.
• Možnost sklenitve vse do 75. leta starosti.
• Možnost priključitve dodatnih nezgodnih kritij in zdravstvenih zavarovanj.
• Brezplačna osebna genetska analiza GenePlanet ob priključitvi nezgodnega zavarovanja.
• Dodaten popust na premijo Riziko življenjskega zavarovanja ob sočasni sklenitvi     
 naložbenega življenjskega zavarovanja Zavarovalnice Sava ali ob priključitvi k že sklenjenemu      
 naložbenemu zavarovanju. 

ZAVAROVALNA VSOTA

*V primeru življenjskega zavarovanja s padajočo zavarovalno vsoto se zavarovalno vsota za smrt znižuje linearno tako, da 
je v zadnjem zavarovalnem letu enaka 3.000 EUR.

SVETUJEMO
Pri sklenitvi zavarovanja je zelo pomembna izbira ustrezno visoke zavarovalne vsote.  
Svetujemo vam, da pri tem upoštevate:

• prihodke in življenjski položaj zavarovanca,
• osebe, ki so odvisne od zavarovanca,
• obstoječe premoženje zavarovanca,
• kreditne in druge finančne obveznosti zavarovanca.

KONSTANTNA ZAVAROVALNA VSOTA

PADAJOČA ZAVAROVALNA VSOTA

Minimalna zavarovalna vsota 
za smrt je 3.000 EUR

Minimalna zavarovalna vsota 
za smrt je 20.000 EUR

Vam prilagojeno življenjsko 
zavarovanje, ki spodbuja zdrav 
življenjski slog

BONUS ZA ŽIVLJENJSKI SLOG
V Zavarovalnici Sava smo zavarovanje prilagodili vašemu življenjskemu slogu. Če ste športnik ali se 
redno ukvarjate s športom, če ste pozorni na zdrav način prehrane, je vaš indeks telesne teže (ITT) 
v pričakovanih okvirjih, svoj prosti čas dobro izkoriščate oz. se ne ukvarjate z nevarnimi aktivnostmi, 
ste deležni posebej ugodne premije zavarovanja v okviru bonusa za življenjski slog.



POSTANITE ČLAN PROGRAMA SPODBUD SAVAFIT IN SI PRISLUŽITE DO 25 % 
OBRAČUNSKEGA POPUSTA NA PREMIJO VAŠEGA RIZIKO 
ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA

Spodbujamo telesno aktivnost in nagrajujemo zdrav življenjski slog! Z našim brezplačnim 
programom SavaFit želimo poskrbeti, da bo vaš vsakdan bolj aktiven in vaše življenje bolj zdravo. 
Spodbujamo kakršnokoli telesno aktivnost, pri čemer namenjamo poseben poudarek gibanju in 
cilju, da se približate povprečju 10.000 korakov na dan. In glede na doseženo število korakov v 
obdobju beleženja vas v Zavarovalnici Sava nagradimo z ugodnostjo na premijo. 

Zdravo in ugodno! 

1.  Naložite mobilno aplikacijo SavaFit, ki je brezplačno na voljo v trgovnah App Store in Google  
  Play Store, ter se pridružite programu spodbud.

2. Povežite mobilno aplikacijo SavaFit s svojo napravo za 
  sledenje telesnim aktivnostim in pričnite z beleženjem 
  vašega števila korakov.

3. V mobilni aplikaciji vpišite številko police Riziko življenjskega 
  zavarovanja in si prislužite do 25 % obračunskega popusta na 
  premijo zavarovanja, ki ga bo zavarovalnica obračunala 
  vsake 3 mesece.

Več o programu spodbud, ugodnostih in aktivnem življenju preberite na naši spletni strani www.
zav-sava.si/savafit. 

O pogojih za koriščenje obračunskega popusta na premijo 
Riziko življenjskega zavarovanja boste prav tako obveščeni 
s samostojnim izpisom obvestila v postopku sklepanja 
zavarovanja.

Čas trajanja ugodnost je omejen do 31. 12. 2025.

DODATNA UGODNOST OB PRVI 
REGISTRACIJI IN VNOSU 
ŠTEVILKE POLICE

Zavarovalnica Sava vam ob prvi uspešni 
registraciji v program spodbud SavaFit 
in prvem vnosu police Riziko življenjskega 
zavarovanja ne glede na vaše doseženo 
število korakov podari do 15 % 
obračunskega popusta za obdobje 
5 mesecev od dneva vnosa 
številke police v mobilni 
aplikaciji SavaFit.

ALI STE VEDELI?

Ste vedeli, da so po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO) bolezni, povezane z življenjskim slogom 
(kardiovaskularne bolezni, diabetes, določene oblike raka …), 
vzrok za več kot 70 % smrti?* 

Da vse več zdravnikov po celem svetu izdaja t. i. 
'zelene recepte', s katerimi predpisujejo pacientom 
gibanje in čas, preživet v naravi? Finska, denimo, 
spodbuja, da človek vsaj 5 ur mesečno preživi v 
naravi, pri čemer že 15-minutni sprehod v 
parku izboljša počutje in doda telesu 

   VIRI:
*  World Health Organization: Noncommunicable diseases (www.who.int/news-room/fact-sheets/         
    detail/noncommunicable-diseases)
** World economic forum - Health: What are green prescriptions and which countries offer them? 
    (www.weforum.org/agenda/2022/02/green-prescriptions-health-wellbeing/?utm_source=linkedin&utm_medium=social_ 
 video&utm_term=1_1&utm_content=25884_age_slower_walk_faster&utm_campaign=social_video_2022)

GIBANJE JE ZDRAVO
ZA TELO

IN DUHA

KAKO SE VČLANITE?



do 4.499 
korakov na dan - do 0 % brez popusta 
(bonus kategorija D)

od 4.500 do 5.999 
korakov na dan - do 15 % popusta 
(bonus kategorija C) 

od 6.000 do 8.999 
korakov na dan - do 20 % popusta 
(bonus kategorija B) 

9.000 ali več 
korakov na dan - do 25 % popusta 
(bonus kategorija A) 

INFORMATIVNI PRIMER: 

Blaž želi pri dopolnjenem 40. letu starosti skleniti Riziko življenjsko zavarovanje. Zaradi najema 
dolgoročnega kredita potrebuje zavarovanje z zavarovalno vsoto 100.000 EUR za obdobje 20 let. 
Na voljo ima dve možnosti – konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto, ki sta prikazani v spodnji 
tabeli in grafu. 

STAROST 40 let
DOBA ZAVAROVANJA 20 let
ZAVAROVALNA VSOTA 100.000 EUR

VRSTA ZAVAROVALNE VSOTE

Konstantna zavarovalna vsota Padajoča zavarovalna vsota

Zavarovalna vsota, 
dogovojena ob sklenitvi, 

ostane enaka ves čas trajanja 
zavarovanja.

Zavarovalna vsota, dogovorjena 
ob sklenitvi, se v času 

trajanja zavarovanja po letih 
znižuje, tako da je v zadnjem 

zavarovalnem letu enaka 3.000 
EUR.

Osnovna premija 20,92 8,81
Bonus kategorija C**
(povprečno min. 4.500 korakov 18,10 7,78

Bonus kategorija B**
(povprečno min 6.000 korakov) 17,15 7,44

Bonus kategorija A**
(povprečno min. 9.000 korakov) 16,21 7,10

* Mesečne premije so v EUR in ne upoštevajo 8,5 % DPZP. Premije so informativne narave in za zavarovalnico niso zavezujoče.  
 Premije upoštevajo, da zavarovanec ne opravlja tveganega poklica oz. se ne ukvarja s tvegano prostočasno dejavnostjo.
** Dosežena bonus kategorijea je osnova za obračunski popust na premijo na osnovi izmenjave podatkov o doseženem številu korakov  
 v obdobju beleženja v skladu s Splošnimi pogoji Programa spodbud za zdrav življenjski slog SavaFit. 

DNEVNO ŠTEVILO KORAKOV ZA PRIDOBITEV UGODNOSTI NA PREMIJO ZAVAROVANJE HUJŠIH BOLEZNI Z VEČKRATNIM IZPLAČILOM 
Ob sklenitvi Riziko življenjskega zavarovanja vam omogočamo sklenitev dodatnega zavarovanja 
za primer nastanka 23 hujših bolezni z večkratnim izplačilom celotne zavarovalne vsote za vas. 
Zavarovalna vsota se lahko za zavarovanca izplača največ 6-krat, in sicer iz vsake posamezne skupine 
bolezni, največ za eno hujšo bolezen. Dodatno zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom 
lahko sklenejo osebe med 15. in 60. letom starosti.

Višino zavarovalne vsote za primer hujše bolezni z večkratnim izplačilom lahko poljubno izberete, saj 
je neodvisna od višine zavarovalne vsote za primer smrti. V primeru prvega izplačila zavarovalne vsote 
za zavarovanca prenehate s plačevanjem zavarovalne premije za dodatno zavarovanje hujših bolezni 
z večkratnim izplačilom, pri čemer pa zavarovalno kritje za hujše bolezni iz ostalih skupin in za otroke 
ostane v veljavi. V kolikor se zgodi, da za hujšo boleznijo zbolite večkrat, vsakič znova poskrbimo za 
vašo socialno varnost. Zavarovanje vključuje tudi jamstvo za primer prvega nastanka ene od 11 hujših 
bolezni (glejte bolezni, ki so označene v skupini G), za vse biološke in posvojene otroke zavarovanca, 
do dopolnjenega 18. leta starosti v višini 25 % zavarovalne vsote za primer hujših bolezni z večkratnim 
izplačilom, vendar ne več kot 10.000 €. 

BOLEZNI SKUPINE A B C D E F G

Rak

Srčni infarkt

Operacija obvoda koronarnih arterij (by-pass)

Operacija srčnih zaklopk

Operacija aorte

Možganska kap

Alzheimerjeva bolezen in druge organske demence

Parkinsonova bolezen

Benigni možganski tumor

Paraliza

Multipla skleroza

Izguba govora

Kronična ledvična odpoved

Presaditev večjega organa

Aplastična anemija

Končna jetrna odpoved

Huda poškodba glave

Večje opekline

Izguba okončin

Slepota

Gluhost

Infekcijski meningitis

 23 hujših bolezni z večkratnim izplačilom za odrasle  11 hujših bolezni za vse otroke zavarovanca (skupina G)



NEZGODNO ZAVAROVANJE 
Vsebino in višino kritij pri dodatnem nezgodnem zavarovanju lahko poljubno oblikujete  
in prilagodite vašim potrebam in željam. Izberete lahko med različnimi zavarovalnimi vsotami 
za primer nezgodne smrti, nezgodne invalidnosti, dnevne odškodnine in bolnišničnega dne ter 
nezgodnega zloma kosti.

ZAVAROVANJE ZA PRIMER VSEBINA IN VIŠINA KRITJA

NEZGODNE SMRTI Upravičencem izplačamo zavarovalno vsoto za nezgodno 
smrt iz naslova dodatnega nezgodnega zavarovanja. 

NEZGODNE SMRTI  
V PROMETNI NESREČI

Zavarovalna vsota je enaka zavarovalni vsoti za nezgodno 
smrt.

NEZGODNE INVALIDNOSTI

Izplačali vam bomo ustrezen odstotek zavarovalne vsote 
za nezgodno invalidnost. V primeru izbire progresivne 
invalidnosti vam pri  50-odstotni invalidnosti izplačamo 2 
kratnik zavarovalne vsote. Pri 100-odstotni invalidnosti vam 
pripada izplačilo 300 % zavarovalne vsote.

DNEVNE ODŠKODNINE

V primeru nesposobnosti za delo, kot posledice nezgode, 
vam izplačamo dogovorjeni znesek za dnevno odškodnino 
od dneva, določenega v zavarovalnih pogojih, do zadnjega 
dneva trajanja aktivnega zdravljenja pri zdravniku ali 
zdravstveni ustanovi. 

NADOMESTILA ZA 
SAMOPLAČNIŠKE FIZIOTERAPIJE

Če k zavarovanju priključite kritje dnevne odškodnine, 
vam brezplačno pripada nadomestilo za samoplačniške 
fizioterapije. Višina nadomestila je odvisna od števila 
opravljenih fizioterapij.

BOLNIŠNIČNEGA DNEVA
V primeru namestitve in zdravljenja v bolnišnici, kot posledice 
nezgode, se izplača nadomestilo za čas bivanja v bolnišnici 
(število bolnišničnih dni).

ZLOMA KOSTI

V primeru nezgodnega zloma, abrupcije ali fisure zdrave 
kosti vam izplačamo zavarovalnino, ki ustreza odstotku 
zavarovalne vsote za zlom posamezne kosti iz Tabele zlomov 
kosti. Zavarovalnino za zlom kosti vam lahko izplačamo 
v enem zavarovalnem letu tudi do 5-krat (v primeru 5 
nezgodnih dogodkov). V kritje so vključeni tudi zlomi 
osteoporotičnih kosti v višini 50 % zavarovalnine. 

MESEČNE NEZGODNE RENTE

Mesečno nezgodno rento v višini 500 € ali 1.000 € vam 
lahko izplačamo že v primeru:

• 30- ali več odstotne nezgodne invalidnosti in
• 50- ali več odstotne nezgodne invalidnosti.

Odstotki nezgodnih invalidnosti se med seboj seštevajo 
in so lahko posledica ene ali več nezgod v času trajanja 
zavarovanja. Obdobje izplačila rente lahko poljubno 
izberete in sicer na 5, 10 ali 20 let. Neizplačane mesečne 
nezgodne rente so v primeru smrti predmet dedovanja.

Pri dodatnem nezgodnem zavarovanju se nezgodna invalidnost izplača 
po progresivni lestvici. To pomeni, da vam v primerih, ko ima nezgoda po 
tabeli invalidnosti za posledico več kot 50-odstotno invalidnost do vključno 
99-odstotno invalidnost, zavarovalnica izplača 2-kratnik zavarovalne vsote. 
Pri 100-odstotni invalidnosti se izplača 3-kratnik zavarovalne vsote za trajno 
invalidnost.

INFORMATIVNI PRIMER JANA:
Jan je že petnajst let uspešen kuhar in njegov delavnik traja tudi po 10 ur. Svoj poklic obožuje, čeprav 
je včasih zelo stresen. Zaveda se, da je prav zato pomembna tudi sprostitev in skrb za zdravje. V 
svojem prostem času najraje kolesari in vsaj 4-krat tedensko prekolesari daljšo razdaljo. 
Zaradi svojega poklica in hobija je izpostavljen različnim nevarnostim.  Ker ima družino, je finančna 
varnost še toliko bolj pomembna. Po posvetu s svetovalcem se odloči za sklenitev življenjskega 
zavarovanja s priključenim dodatnim nezgodnim zavarovanjem. Zanima se za visoko zavarovalno 
vsoto v primeru invalidnosti (120.000 evrov), ki bi mu v primeru nepredvidenih dogodkov nudila 
finančno varnost. 

Ob nezgodi in ocenjeni invalidnosti bi Jan prejel izplačilo v višini:

Janu priznana 
stopnja invalidnosti Izračun zavarovalnine Izplačilo Janu

33%
Odstotek zavarovalne vsote, ki 
ustreza odstotku invalidnosti

39.600 EUR

60%
Dvakratni odstotek zavarovalne vsote, 

ki ustreza odstotku invalidnosti
144.000 EUR

80% Dvakratni odstotek zavarovalne vsote, 
ki ustreza odstotku invalidnosti 192.000 EUR

100% 300 % zavarovalnine 360.000 EUR

PROGRESIVNO IZPLAČILO ZAVAROVALNE VSOTE ZA INVALIDNOST

NOVOST: 
IZPLAČILO DO 300 % ZAVAROVALNE 

VSOTE

Odstotek
nezgodne invalidnosti

Izplačilo zavarovalne 
vsote %

49 49

50 100

55 110

85 170

99 198

100 300

Primer izplačil:



DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE OTROK

Če ste kot zavarovalec tudi starš, lahko priključite k svojemu Naložbenemu življenjskemu 
zavarovanju tudi nezgodno zavarovanje svojih otrok.

Nezgodno zavarovanje otrok lahko sklenete za otroke od rojstva do 25. leta starosti. Izbirate lahko 
med različnimi kombinacijami premij in zavarovalnih kritij, ki vključujejo zavarovanje za primer 
nezgodne smrti (za otroke od 15. leta starosti), invalidnosti, dnevne odškodnine z vključenim 
nadomestilom za samoplačniško fizioterapijo, bolnišničnega dne, zloma kosti in mesečne nezgodne 
rente že od 30 % invalidnosti naprej. Mesečno nezgodno rento v višini 200 € izplačujemo 5 let.

Podpisana ponudba z ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za sklenitev zavarovalne pogodbe št.:                                         
se glede na dogovor na prodajnem terminu vroči stranki po pošti na naslov bivališča, ki je naveden v ponudbi za 
sklenitev novega zavarovanja.

Zavarovalec je prejel prodajno mapo zavarovalnega produkta s pripadajočimi zavarovalnimi pogoji pred oziroma ob 
podpisu ponudbe.

V                                                   (kraj in datum)                                                     Podpis sklepalca:                                       

IZPOLNI SKLEPALEC V PRIMERU, DA SE PONUDBA POŠILJA PO POŠTI:

 

Če nezgodnemu zavarovanju dodate kritje za primer dnevne 
odškodnine, vam pripada tudi brezplačno nadomestilo za opravljene
samoplačniške fizioterapije. 
Po poškodbi, po kateri ste upravičeni do dnevne odškodnine, lahko prejmete tudi do 80 evrov, pri 
čemer je višina nadomestila odvisna od števila opravljenih fizioterapij. Pogoj za izplačilo so najmanj 
štirje obiski, ki vam omogočijo hitrejšo rehabilitacijo po poškodbi. Nadomestilo se izplača samo 
enkrat v posameznem zavarovalnem letu za vse nezgode.

Višina nadomestila za fizioterapije:

Višina nadomestila
Najmanj 4 samoplačniške fizioterapije 40 EUR

Najmanj 8 samoplačniških fizioterapij 80 EUR

BREZPLAČNO NADOMESTILO ZA SAMOPLAČNIŠKE FIZIOTERAPIJE

NADOMESTILO ZA SAMOPLAČNIŠKE FIZIOTERAPIJE 
GENEPLANET MYLIFESTYLE – PREVENTIVNI DNA TEST

Če k Riziko življenjskemu zavarovanju priključite dodatno nezgodno zavarovanje, vam enkrat v 
zavarovalnem obdobju, po preteku dveh let trajanja in plačevanja zavarovanja, pripada Preventivna 
genetska analiza podjetja GenePlanet.

KAJ BOSTE IZVEDELI Z OSEBNIM GENETSKIM TESTOM?
Osebni MyLifestyle DNA test je analiza vaših genov, s pomočjo katere pojasnimo njihov vpliv na 
telesno težo, presnovo, zdravje, počutje in videz. Tako odkrijete, kaj je za vas optimalna prehrana, 
šport, spanje, obvladovanje stresa in skrb za zdravje. 

KAKO POTEKA TEST?

VARNO IN ZANESLJIVO Z GENEPLANET

Za GenePlanetovimi rešitvami stojijo vodilni strokovnjaki, ki pri razvoju združujejo najnovejša znanstvena 
spoznanja in vrhunsko tehnologijo. Vse vaše podatke hranimo in obdelujemo v skladu z državno in 
evropsko zakonodajo (GDPR) ter najvišjimi varnostnimi standardi (ISO27001). Vsak korak našega 
procesa od ravnanja z vzorcem do dostave rezultatov je skrbno urejen in nadzorovan.

Po prejemu paketa za test, si skladno s priloženimi navodili odvzamete vzorec sline in nam ga pošljete 
brezplačno v priloženi ovojnici. Ko laboratorij zaključi z analizo, boste rezultate prejeli po spletu oziroma 
v aplikaciji GenePlanet.

Spoznajte svoj 
športni potencial

Šport in rekreacija
12 analiz

• Okrevanje po vadbi
• Tveganje za poškodbe
• Bojevniški gen
• Gen za volumen mišic
• Odziv srca na vadbo ...

Povečajte svojo
vitalnost

Telo in um
29 analiz

• Kakovost spanca
• Občutljivost na stres
• Zdravje kože
• Biološko staranje
• Dovzetnost za anksioznost

Več o Preventivni analizi GenePlanet lahko preberete na spletni strani www.zav-sava.si.
Vaši rezultati preventivne analize GenePlanet in vsebina poročila sledijo znanstvenim raziskavam na predmetnem področju in so odvisni 
od konkretne situacije in tehnoloških zmogljivosti ter obdobja, ko boste test opravili. Vaše poročilo na konkreten dan izdelave zato lahko 
odstopa od predstavljene in oglaševane vsebine.

Edinstvena dieta
za vaše telo

Prehrana in teža
38 analiz

• Presnova kofeina, vitaminov
• Odziv na ogljikove hidrate   
• Presnova maščob 
• Občutljivost na gluten 
• Laktozna intoleranca ...

VEČ KOT   
100.000 
ZADOVOLJNIH STRANK

MED 
1.000 
NAJHITREJE RASTOČIMI PODJETJI

PRISOTNI V   
35
DRŽAVAH PO SVETU

En test vam prinese več kot 80 analiz in možnost prejemanja novih analiz.



Prednosti sklenitve Riziko 
življenjskega zavarovanja 

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

Program spodbud
SavaFit, ki vam
omogoča bonus
kategorije.

Možnost izbire
med konstantno
ali padajočo
zavarovalno
vsoto.

Posebej ugodne
premije.

Široka izbira 
različnih dodatnih 
zavarovanj.

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.

Riziko življenjsko zavarovanje 01/23

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 7
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


