Življenjsko zavarovanje
Dokument s ključnimi informacijami o zavarovalnem produktu
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Produkt: Moje Raiffeisen rentno zavarovanje (SLO)
OPOZORILO: Tu so podane samo najpomembnejše informacije o vašem zavarovanju.



Popolne predpogodbene in pogodbene informacije so vam na voljo v vlogi za sklenitev zavarovanja, zavarovalni polici in zavarovalnih
pogojih.
Vsi razlogi za izključitev in omejitve kritja so razvidni iz zavarovalnih pogojev.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Rentno zavarovanje, življenjsko zavarovanje za primer smrti
Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Pri produktu Moje Raiffeisen rentno zavarovanje je
mogoče izbrati naslednje dodatne module:

Zavarovalno kritje za primer smrti ne velja v spodaj
navedenih primerih:
X samomoru v prvih treh letih zavarovanja
X namerni povzročitvi bolezni
X izvršitvi kaznivega dej anja
X zlorabi drog in alkohola
X jedrskih, bioloških ali kemičnih nesrečah ali nesrečah,
povzročenih s terorizmom
X sodelovanja v vojnih dogodkih

- Rentno zavarovanje:
Rentno zavarovanje zagotavlja najvišjo mogočo
diskontno obrestno mero za glavno obdobje
odplačevanja zavarovanja skladno z uredbo o najvišji
obrestni meri in pokojninskim načrtom, velj avnim ob
sklenitvi pogodbe.
- Življenjsko zavarovanje za primer smrti:
Zavarovanje zajema izplačilo zavarovane vsote, izbrane
za primer smrti zavarovanca. Izbirate lahko med
padajočo in fiksno zavarovalno vsoto.

Zavarovatelj lahko odpove pogodbo zaradi kršitve
dolžnosti ali prevare.
Vse razloge za izključitev najdete v vaših zavarovalnih
pogoj ich.

Dodatna zavarovanja tvorijo enoto s klasičnim življ
enjskim zavarovanjem, ob katerem so bila sklenjena, in
jih brez njega ni mogoče nadaljevati. Če se zavarovalno
kritje iz glavnega zavarovanja zmanjša ali preneha, se
zavarovalno kritje iz dodatnega zavarovanj a zmanjša ali
izteče v enakem obsegu.
Izplačilo zavarovalnine j e odvisno od individualnega
dogovora, ki je naveden v zavarovalni pogodbi.
Ali je kritje omejeno?
! Omejitve izhajajo iz posebnih zavarovalnih pogojev
zadevnega dodatnega zavarovanja.
! Za prevzem povečanih tveganj (bolezni, poklic, šport) se
lahko z dogovorom določijo dodatne premij e ali posebni
pogoji.
! Brez dodatnih sporazumov j e zavarovatelj oproščen
izplačila, če je zavarovani dogodek nastal zaradi
izvajanja dejavnosti kot posebni pilot ali aerobni pilot itd.
Vse informacije glede omejitev kritij najdete v vaših
zavarovalnih pogojih
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Kje velja zavarovanje?
✓ Zavarovalno kritje velja po vsem svetu.

Kakšne so moje obveznosti?
- Zavarovalnica UNIQA moram pred sklenitvijo pogodbe in tudi v času njene veljavnosti zagotoviti popolne in resnične
informacije o zavarovanem tveganj.
- Od trenutka podpisa do prejema police je treba sporočiti morebitno povečanje nevarnosti.
- Med pogodbenim obdobjem: obvestilo o spremembi kadiilskih navad (nekadilec postane kadilec – velja samo za tarife, ki
veljajo za kadilce) in spremembi naslova (sprememba stalnega prebivališča).
- Če pride do zavarovalnega dogodka: predložitev zahtevanih dokumentov (predložitev uradnega mrliškega lista).

Kdaj in kako plačam?
Kdaj: Dodatna zavarovanja je treba plačati skupaj z glavno tarifo. Premijo plačate v roku vnaprej – kot je dogovorjeno v pogodbi:
letno, vsakih šest mesecev, četrtletno ali mesečno.
Kako: pooblastilo za bremenitev

Kdaj se zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Začetek:
- Zavarovalno kritje iz dodatnih zavarovanj se začne, takoj ko zavarovalnica odobri vlogo za glavno tarifo ter, ko pravočasno
plačate prvo premij o.
- Zavarovalno kritje pred prejemom police velja samo pri začasnem kritju (takojšnje kritj e), in sicer v obsegu, kot ga zagotavlja
zavarovalnica UNIQA.
Konec:
- Zavarovalno kritje se konča z nastopom zavarovanega dogodka, to j e po smrti zavarovanca, ob izteku zavarovalnega obdobja
ali ob neplačilu premij.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
- Zavarovalec ima pravico, da v tridesetih dneh od dneva sklenitve odstopi od zavarovalne pogodbe brez navedbe razloga za to
dejanje. Po preteku tega roka se lahko pogodba kadar koli odpove v pisni obliki s koncem tekočega zavarovalnega leta ali v
teku zavarovalnega leta s trimesečnim odpovednim rokom, ki prične teči s koncem meseca v katerem je bila podana odpoved.
Najzgodnejša prekinitev je mogoča ob koncu prvega zavarovalnega leta.
- Zavarovalec, ki je potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov, ima pri pogodbah sklenjenih na daljavo (npr. preko
telefona, interneta, spletne pošte, SMS sporočil, ipd.), pravico, da v roku 30 dni odstopi od pogodbe. Rok za odstop od
pogodbe prične teči s sklenitvijo pogodbe. V primeru, da zavarovalec prejme zavarovalne pogoje in informacije o distribuciji
šele po sklenitvi zavarovalne pogodbe, odstopni rok teče od trenutka prejema teh informacij.
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