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Aktivno zavarovanje
Tako NÆZ, ENZ  kot JUNIOR 
omogoËajo aktivnejπi pristop k 
zavarovanju. Z izbiro investicij-
skega sklada in s tem naloæbene 
politike omogoËajo zavarovalcu 
aktivno sodelovanje pri uprav-
ljanju njegovega premoæenja in 
posredni vstop na kapitalski trg. 
Na daljπi rok praviloma prinaπajo 
viπje donose, hkrati pa ohranjajo 
ugodnosti æivljenjskih zavarovanj. 
Ob doæivetju zavarovanja prejme 
upraviËenec za doæivetje zava-
rovalno vsoto, ki je enaka vrednos-
ti privarËevanega premoæenja na 
naloæbenem raËunu zavarovalca. 
Pr i  zavarovanju JUNIOR je 
upraviËenec za osnovno zava-
rovanje vedno otrok. Zavarovanje 
je namreË namenjeno varËevanju 
za prihodnost otroka. 

Pri Naloæbenem æivljenjskem 
zavarovanju in Naloæbenem zava-
rovanju JUNIOR se premija plaËuje 
meseËno, moæen je tudi dogovor 
za drugaËno dinamiko plaËeva-
nja. Obema oblikama naloæbene-
ga zavarovanja lahko prikljuËite 
dodatno nezgodno zavarovanje. 
Pri Enkratnem naloæbenem zava-
rovanju se premija plaËa v enkrat-
nem znesku.

Razprπenost naloæb in 
preglednost - veËja varnost
S sklenitvijo ene izmed oblik 
naloæbenih zavarovanj zavarova-

lec sam prevzame naloæbeno 
tveganje, povezano s spremembo 
vrednosti premoæenja izbranega 
investicijskega sklada. Sam nam-
reË doloËi razdelitev zavarovalne 
premije med izbrane investicijske 
sklade, na katere bo zavarovalnica 
vezala vrednost njegove naloæbe. 
S tem zavarovalec sam vpliva na 
izbiro oblik naloæb. 
Skladi se zaradi razliËne strukture 
naloæb razlikujejo po stopnji tve-
ganosti in donosnosti. Zavarova-
lec lahko svojo odloËitev, v kateri 

sklad naj zavarovalnica usmeri veË 
sredstev, spreminja ves Ëas med 
trajanjem zavarovanja. 

Dogovorjena zavarovalna vsota 
za primer smrti je zajamËena 
(ZZV)
Zavarovalec ob sklenitvi naloæbene-
ga zavarovanja sam doloËi viπino 
ZZV. Nevarnostna premija za 
primer smrti se obraËuna samo, Ëe 
ZZV presega vrednost premoæenja 
na naloæbenem raËunu zavaroval-
ca. V primeru smrti zavarovane 

osebe med trajanjem zavarovanja 
bo zavarovalnica na naloæbenem 
raËunu zagotovila takπno stanje, 
da bo vrednost premoæenja po 
smrti zavarovane osebe najmanj 
enaka ZZV oziroma vrednosti pre-
moæenja na naloæbenem raËunu, 
Ëe le-to presega ZZV.

Katero zavarovanje skleniti?
Naloæbeno æivljenjsko zavarovanje 
je primerno za vse, ki æelite skleniti 
æivljenjsko zavarovanje in ob tem 
varËevati z doseganjem viπjih 
donosov. Tudi Ëe æe imate skle-
njeno katero izmed oblik æivljenj-

skih zavarovanj, je NÆZ ustrezna 
nadgradnja in nikakor ne nado-
mestilo obstojeËega zavarovanja. 
Enkratno naloæbeno zavarovanje 
je namenjeno vsem, katerim je 
poteklo Meπano æivljenjsko zava-
rovanje in æelite privarËevana sred-
stva investirati. Seveda tudi vsem, 
ki ne æelite varËevati le z depoziti v 
banki. Vsem, ki æelite privarËevati 
veË in biti ob tem æivljenjsko zava-
rovani. 

Naloæbeno zavarovanje JUNIOR 
je namenjeno vsem, ki æelite 
varËevati za prihodnost otroka 
- oËetje, mamice, babice, dedki, 
tete, strici, botre, botri... Vsem, ki 
æelite za otroka privarËevati veË 
in biti ob tem æivljenjsko zava-
rovani. S sklenitvijo tega zava-
rovanja poskrbite za finanËno 
varnost otroka tudi v primeru 
smrti zavarovane osebe v Ëasu 
trajanja zavarovanja. Zavarovanje 
vkljuËuje tudi dodatno nezgodno 
zavarovanje otroka. Obveznost 
plaËila premije za dodatno nez-
godno zavarovanje nastopi πele 
po prvem letu trajanja zava-
rovanja.

NALOÆBENIK

Æivljenjsko zavarovanje, varËevanje in vpliv na naloæbeno politiko

Naloæbena zavarovanja
Druæina naloæbenih zavarovanj Zavarovalnice Triglav je dobila novega Ëlana: Naloæbeno zavarova-
nje JUNIOR, ki je namenjeno varËevanju za otroke. Tako lahko sedaj izbirate med tremi oblikami 
naloæbenih zavarovanj: • Naloæbeno æivljenjsko zavarovanje, • Enkratno naloæbeno zavarovanje in  
• Naloæbeno zavarovanje JUNIOR

LaËnemu ne daj ribe, ampak ga nauËi ribe loviti, tako nikoli veË ne bo laËen.
Kitajski pregovor 

»e se pravilno odloËite in se nauËite loviti, bo velik ulov zagotovljen!

Spoπtovane  
bralke in bralci!
Æe pred veË kot 400 leti je Francis Bacon, angleπki filozof, pisatelj in 
dræavnik, zapisal naslednjo misel: “In denar je kot gnojilo, ki je dobro 
samo, Ëe se ga raztrosi”. Sicer bistra misel, ki pa se v naπem Ëasu ne 
bi zelo obnesla. Raztrositi gnojilo πe ni zadostno zagotovilo za dober 
pridelek. Tudi  Ëe ga bomo πe tako na veliko raztrosili, bo pridelek 
lahko vseeno slab, Ëe tudi zemlja ne bo kvalitetna, Ëe ne bomo kolo-
barili, Ëe bo seme slabo. Prav tako je z denarjem. Sama naloæba v 
razliËne vrednostne papirje πe ne pomeni, da bo donos dober. Le 
dobro izbrani vrednostni papirji, primerna razprπenost med njimi, 
uËinkovito upravljanje ter sledenje trænim trendom lahko vodi do 
dobrega rezultata. Sami bomo to teæko dosegli. S pomoËjo profe-
sionalnih upravljavcev premoæenja pa morda vseeno. 

Pri odloËitvi o primernih naloæbah vam æelimo pomagati tudi z 
Naloæbenikom. Predstavljamo vam naloæbena zavarovanja, trg 
vrednostnih papirjev, investicijske sklade, ter πe marsikaj drugega. 
Odgovarjamo na vpraπanja, predlagamo in svetujemo. Tudi pohvali-
mo se. Od izida prve πtevilke, ko smo vas seznanili z Naloæbenim æiv-
ljenjskim zavarovanjem Zavarovalnice Triglav, je preteklo veË kot 
leto dni. V tem Ëasu se vas je krogu zavarovanih z Naloæbenim æiv-
ljenjskim zavarovanjem pridruæilo æe veË deset tisoË, uvedli pa smo 
tudi dve novi obliki, ki smo ju poimenovali ENKRATNO naloæbeno 
zavarovanje in Naloæbeno zavarovanje JUNIOR. Tudi druga æivljenj-
ska zavarovanja pridobivajo na veljavi. Vedno veË nas je, ki vemo, da 
lahko na prihodnost vplivamo tudi sami. 

Zavarovalnica Triglav

POGLAVITNE PREDNOSTI 
NALOÆBENIH ZAVAROVANJ:
•  Vpliv na naloæbeno politiko.
•  Moænost doseganja viπjih 

donosov.
•  ZajamËena zavarovalna vsota 

za primer smrti.
•  Moænost prenosa sredstev 

med investicijskimi skladi (IS).
•  Razprπenost tveganja med 

razliËnimi IS.
•  Moænost spremljanja vred-

nosti enot premoæenja 
posameznega IS na spletnih 
straneh in v dnevnih Ëaso-
pisih.

•  Ponudba zanesljivih  
finanËnih institucij.

PRIMERJAVA NALOÆBENEGA ÆIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA (NÆZ),  
ENKRATNEGA NALOÆBENEGA ZAVAROVANJA (ENZ) IN NALOÆBENEGA ZAVAROVANJA JUNIOR

NÆZ ENZ JUNIOR
ObroËno varËevanje z æivljenjskim zava-
rovanjem Investicija z æivljenjskim zavarovanjem ObroËno varËevanje za otroka z æivljenjskim 

zavarovanjem za zavarovano osebo 

MeseËno plaËevanje premije (moæen dogo-
vor za drugaËno dinamiko plaËevanja) PlaËilo premije v enkratnem znesku MeseËno plaËevanje premije (moæen dogo-

vor za drugaËno dinamiko plaËevanja)

Naloæbo lahko veæete samo na 1 sklad ali na 
veË skladov

Odstotek premije za Posebni vzajemni sklad 
Triglav Renta mora znaπati najmanj 50 % 
premije

Naloæbo lahko veæete na 1 ali na 2 sklada

Minimalna meseËna premija 20 EUR* (v 1 
sklad) Minimalna enkratna premija 1.700 EUR* Minimalna meseËna premija 35 EUR*, od 

tega minimalna premija v 1 sklad 20 EUR*  

Moænost sklenitve dodatnega nezgodnega 
zavarovanja / Moænost sklenitve dodatnega nezgodnega 

zavarovanja zavarovane osebe

Moænost predujma Moænost najema ugodnega kredita pri 
Abanki

Prve letne premije za dodatno nezgodno 
zavarovanje otroka vam ni treba plaËati

Odkup zavarovanja po dveh letih trajanja 
NÆZ Odkup zavarovanja je moæen kadarkoli Odkup zavarovanja po πestih mesecih traja-

nja JUNIOR zavarovanja

Moænost zavarovanja dveh oseb / Moænost zavarovanja dveh oseb

Oprostitev plaËila davka od prometa zava-
rovalnih poslov pri zavarovanjih z zava-
rovalno dobo 10 in veË let

Oprostitev plaËila davka od prometa zava-
rovalnih poslov pri zavarovanjih z zava-
rovalno dobo 10 in veË let

Oprostitev plaËila davka od prometa zava-
rovalnih poslov pri zavarovanjih z zava-
rovalno dobo 10 in veË let

* V skladu z zavarovalnimi pogoji se obraËuna tolarska protivrednost po srednjem valutnem teËaju Banke Slovenije. 080 2864
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ü Kam Slovenci najraje nalagamo 
svoj denar in zakaj?
Naπe varËevalne navade so precej 
povezane z razvojem in razpoloælji-
vostjo posameznih varËevalnih 
moænosti. Raziskave izpred nekaj 
let so pravilno napovedale trende: 
varËevanje v banki je primarno, 
sledi mu nakup nepremiËnin, 
nato sklenitev æivljenjskega zava-
rovanja in zatem nakup delnic. Za 
prihodnost so trendi napovedali 
poveËano zanimanje za investicij-
ske sklade in vrednostne papirje. 
Obseg naloæb v slovenskih vza-
jemnih skladih se je v zadnjih treh 
letih (upoπtevajoË rast trænih cen) 
poveËal za 8,7 krat, obseg depozi-
tov pri bankah v Sloveniji pa za 1,65 
krat. 

ü  Kakπne so razlike med temi 
oblikami naloæb?
Temeljno razl ikovanje med 
naloæbami izhaja iz njihove priËa-
kovane donosnosti in tveganosti. 
Pri banËnem depozitu se z banko 
dogovorimo za doloËene obresti 
na vloæen denar. Ob zapadlosti 

varËevalec prejme vrnjena vezana 
sredstva in obljubljene obresti. 
Moænosti odstopanja od dogovor-
jenega so nizke, zato je nizek tudi 
konËni donos. 
Podobne so naloæbe v obveznice. 
To so dolæniπki vrednostni papirji, 
kar pomeni, da si njihov izdajatelj 
zaËasno sposodi denar od inves-
titorjev - kupcev obveznic, za kar 
obiËajno obljubi fiksen donos 
(kupon). Le-ta je tesno povezan 
s tem, kdo je izdajatelj (viπja 
boniteta - niæji donos). Obveznica v 
primerjavi z depozitom nudi veËjo 
prilagodljivost (fleksibilnost), ki 
se kaæe v moænosti, da jo imetnik 
proda pred njeno zapadlostjo. 
Delnice so lastniπki vrednostni 
papirji. Njihov donos je povezan z 
uspeπnostjo podjetja in gibanjem 
kapitalskega trga kot celote. V 
primeru uspeπne strategije pod-
jetja ima investitor moænosti 
visokega donosa, prav tako pa tudi 
moænost padca cene delnice v nas-
protnem primeru.
P r e u d a r n o  i n v e s t i r a n j e  n i 
povezano z izbiro zmagovalnih 

delnic, saj je tako zmagovalce 
kot poraæence teæko napove-
dati vnaprej. Pomembno je slediti 
osnovnemu naËelu investiranja, 
ki pravi, ”da ni dobro dati vseh jajc 
v eno koπaro“. Razprπitev naloæb 
prispeva k zniæanju tveganja in 
tako k vzpostavitvi optimalnega 
razmerja med donosnostjo in 
tveganjem. Na takπnem naËelu 
temeljijo investicijski skladi. 
Z nalaganjem vanje investitor 
doseæe razprπenost naloæb ter pre-
pusti zbiranje informacij, analize 
in odloËitve upravljavcem sklada. 

ü Kako izberemo obliko naloæbe, 
ki nam najbolj ustreza?
Na izbiro najbolj ustrezne naloæbe 
za prihranke vpliva veË dejavnikov. 
Najpomembnejπi so naloæbeni 
horizont, to je Ëas, za katerega 
investiramo, likvidnostne potrebe, 
davËno optimiranje, nagnjenost k 
prevzemanju tveganja, træni pogo-
ji. Ti dejavniki so tesno povezani z 
æivljenjskim ciklom posameznika. 
Na zaËetku cikla ima posameznik 
manj privarËevanih sredstev in 

dolg naloæbeni horizont ter veliko 
priËakovanih zasluækov v pri-
hodnosti. Zato si lahko privoπËi 
naloæbe z viπjim priËakovanim 
donosom (npr. veËji deleæ naloæb 
v delnice) in z viπjim tveganjem. 
Ob koncu cikla se naloæbeni hori-
zont skrajπa, obdobje varËevanja 
se prevesi v obdobje troπenja. Cilj 
investiranja v tej fazi je ohranitev 
privarËevanih sredstev ter manjπi 
donos. Med naloæbami prevladu-
jejo obvezniπki skladi in obveznice, 
skladi denarnega trga, zakladne 
menice in banËni depoziti. 

ü Kam uvrπËamo naloæbena zava-
rovanja?
»ar naloæbenih zavarovanj je, 
da predstavljajo povezavo dveh 
pomembnih instrumentov: 
æivljenjskega zavarovanja in 
varËevanja na kapitalskih trgih. 
Zavarovalec lahko izbira, v kakπne 
vrste skladov se bo nalagal 
varËevalni del njegove premije. 
Z obliko varËevanja lahko sledi 
pomikanju skozi naloæbeni æiv-
ljenjski cikel, hkrati pa tudi svojim 

trænim priËakovanjem. 
Naloæbena zavarovanja tako 
omogoËajo enostaven naËin dos-
topa do varËevanja na kapitalskem 
trgu. Seveda ne gre pozabiti, da 
gre doseæen donos iz naloæb v 
investicijske sklade v celoti zava-
rovalcem.
 
ü Kaj nam prinaπa prihodnost?
Povsod po svetu se odgovornost 
za posameznikovo dobrobit v 
vse veËji meri prenaπa z dræave 
na posameznika. Glavni razlog je 
staranje prebivalstva, kar je tudi 
razlog za pokojninske reforme. 
Skrb za svojo finanËno prihodnost 
stopa v ospredje. S preudarnimi 
odloËitvami jo posameznik lahko 
spreminja, z zadostnimi in pravimi 
informacijami pa ima moænost, da 
jo tudi moËno izboljπa.

Mateja Treven, svetovalka Uprave, Zavarovalnica 
Triglav, d.d.

VarËevalne navade Slovencev

Trendi varËevanja in finanËnih naloæb
Pogovarjali smo se z gospo Matejo Treven, svetovalko Uprave Zavarovalnice Triglav in strokovnjakinjo s podroËja poslovanja z vred-
nostnimi papirji

Otroci si zasluæijo veliko ljubezni, Ëasa in izpolnjenih  æelja

Naloæbeno zavarovanje JUNIOR 
Pripravili smo ga z mislijo na potrebe starπev po doseganju viπjih donosov naloæenih sredstev in z mislijo na prihodnost otrok - 
pomagajmo jim pri prvih korakih v finanËno samostojnost

IzplaËila zavarovalnin iz naslova 
Naloæbenega zavarovanja JUNIOR 
so namreË zelo prilagodljiva tre-
nutnim oz. priËakovanim potrebam 
otrok. Te se skozi Ëas spreminjajo, 
zato ima upraviËenec moænost, da 
πele ob koncu zavarovalne dobe 

doloËi naËin izplaËila premoæenja na 
osebnem raËunu. Takrat se odloËi 
za izplaËevanje privarËevanih sred-
stev v obliki meseËne πtipendije za 
dogovorjeno πtevilo let, za izplaËilo 
v enkratnem znesku ali kombinaci-
jo obojega. IzplaËevanje se lahko 

tudi odloæi na kasnejπi datum, ki 
morebiti bolj ustreza otrokovim 
potrebam.
S sklenitvijo Naloæbenega zava-
rovanja JUNIOR poskrbite za  
finanËno varnost otroka tudi v 
primeru smrti zavarovane osebe 

v Ëasu trajanja zavarovanja. Zava-
rovalnica Triglav namreË v tem 
primeru zagotovi stanje na oseb-
nem raËunu najmanj v viπini ZZV 
oziroma vrednosti premoæenja na 
osebnem raËunu, Ëe le-to presega 
ZZV. Premije pa se ne plaËujejo veË. 

Skupna sredstva so nato do konca 
zavarovalne dobe vezana na gibanje 
vrednosti enot premoæenja izbranih 
investicijskih skladov. Naloæbeno 
zavarovanje JUNIOR je zato æe 
danes najprimernejπa naloæba v 
prihodnost otrok. To zavarovanje 
vkljuËuje tudi dodatno nezgodno 
zavarovanje otroka. Obveznost 
plaËila premije nezgodnega zava-
rovanja za otroka nastopi πele po 
prvem letu trajanja zavarovanja.

Æe danes lahko v nekaterih posloval-
nicah Abanke pri svojem svetovalcu 
oz. na banËnem okencu sklenete:
•  vse oblike klasiËnega  

æivljenjskega zavarovanja,
•  naloæbena æivljenjska  

zavarovanja in 
•  kot imetnik osebnega raËuna  

pri Abanki tudi nezgodno  
zavarovanje.

Naloæbena zavarovanja
Ob sklenitvi naloæbenih zavarovanj 
v poslovalnicah Abanke zavarova-
lec izbira med vezavo naloæbe 
na gibanje VEP πtirih posebnih 
vzajemnih skladov (PVS): delniπki 
ZAJ»EK, VIPEK, uravnoteæeni 
POLÆEK in obvezniËni SOVA. 
Investicijski skladi, ki jih upravlja 
AbanËna DZU, se zaradi razliËne 

investicijske politike razlikujejo 
po razmerju med tveganjem in 
donosnostjo. 

Ugoden kredit za tiste, ki so 
sklenili Enkratno naloæbeno 
zavarovanje
Abanka nudi vsem, ki se odloËijo 
za sklenitev ENZ pri Zavaroval-
nici Triglav in v Ëasu trajanja zava-
rovanja potrebujejo nekaj denarja, 
posebne ugodnosti pri najetju 
kredita. Z zastavo police lahko 
zavarovalec najame kredit po 
posebnih, ugodnejπih pogojih 
kot veljajo za obstojeËo ponudbo 
Abanke na podroËju kreditov. 
Za imetnike osebnega raËuna 
pri banki so pogoji πe ugodnejπi. 
Kredit se zavaruje z zastavo police, 
zato pri najetju kredita stroπki 

zavarovanja niso potrebni. 
Vsem, ki sklenejo Enkratno 
naloæbeno zavarovanje in niso 
komitenti Abanke, pa to æelijo 
postati, nudi banka posebno 
ugoden paket dobrodoπlice.

Kmalu πe novosti
Sodelovanje med banËnimi in 
zavarovalniπkimi strokovnjaki bo 
trgu kmalu ponudilo tudi vrsto 
storitev, ki jih drugod na zahodu 
poznajo æe dalj Ëasa in so zava-
rovanja, predvsem æivljenjska, 
povezali z naloæbami v sklade ali 
s pomembnimi dogodki in potre-
bami posameznikov v vseh obdob-
jih æivljenja (investicije, krediti, 
varËevanje). 

080 2864

Sodelovanje med Zavarovalnico Triglav in Abanko - odslej v Abanki tudi zavarovanja

En korak - dva cilja 
Celovito finanËno ponudbo potrebujete na enem mestu, zato smo partnerstvo med Abanko in 
Zavarovalnico Triglav razπirili tudi na podroËje razvoja novih storitev. Skupaj smo in bomo tudi v 
prihodnje pripravili sodobne banËno zavarovalne storitve, ki predstavljajo kombinacijo varnih in 
donosnih naloæb in æivljenjskega zavarovanja.

 \ dimenzija oglasa: 94 x 130 mm

ENKRATNO NALOÆBENO ZAVAROVANJE

ENKRATNO
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Gospod Preudarni, 35 letni oËe 
dveh otrok, je pred kratkim 
napredoval in bi dodatni zasluæek 
rad varno in donosno nalagal. 
Pri Zavarovalnici Triglav æe ima 
sklenjeno Meπano æivljenjsko 
zavarovanje, zato kljub temu, da 
ima mlado druæino, ne potrebuje 
visoke zavarovalne vsote za pri-
mer smrti. Druæinici pa bi vseeno 
rad zagotovil πe varnejπo prihod-
nost.

OdloËi se, da bo sklenil Naloæbeno 
æivljenjsko zavarovanje z meseËno 
premijo v viæini 40 EUR za dobo 15 
let. Meni, da bo z zajamËeno zava-
rovalno vsoto za primer smrti v 
viπini 3.600 EUR (50 % vsote vseh 
bodoËih meseËnih premij) zado-
voljil potrebo po dodatni varnosti 
svoje druæine. Sredstva bo naloæil 
v dva vzajemna sklada v razmerju 
50 : 50.
Ob doæivetju zavarovanja bo 
upraviËenec za doæivetje prejel 
zavarovalno vsoto, ki bo enaka 
vrednosti privarËevanega pre-
moæenja na naloæbenem raËunu.
Zavarovalnica bo v primeru smrti 
zavarovane osebe med trajanjem 
zavarovanja zagotovila izplaËilo 

zajamËene zavarovalne vsote za 
primer smrti. Ko premoæenje na 
naloæbenem raËunu preseæe zajam-
Ëeno zavarovalno vsoto za primer 
smrti, je ta vsota enaka dejanski 
vrednosti sredstev na naloæbenem 
raËunu.

Informativni izraËun  
za Naloæbeno æivljenjsko zavarovanje

Informativni izraËun vrednosti premoæenja  
na naloæbenem raËunu g. Preudarnega

Pri izraËunu so upoπtevane naslednje predpostavke:
•  letna rast vrednosti enote premoæenja v izbranih skladih je 10 %,
•  razdelitev premije med investicijske sklade se med trajanjem  

zavarovanja ne spreminja,
•  zavarovana oseba je popolnoma zdrava,
•  devizni teËaj se med trajanjem zavarovanja ne spreminja.
Prihodnjih vrednosti enot premoæenja ne moremo predvideti, zato zava-
rovalnica izraËuna le informativno vrednost premoæenja na naloæbenem 
raËunu. Vrednosti premoæenja zavarovalnica ne jamËi, vseeno pa lahko 
gospod Preudarni na podlagi takega izraËuna predvideva, kakπna bo vred-
nost njegovega premoæenja ob zakljuËku zavarovanja.

Vse vrednosti so v EUR

Leto  PlaËana  Vrednost na  Odkupna 
  premija naloæbenem raËunu vrednost

 1 480,00 453,50 0,00

 2 960,00 925,77 490,66

 3 1.440,00 1.429,88 1.006,28

 4 1.920,00 1.979,19 1.568,72

 5 2.400,00 2.578,19 2.172,16

 6 2.880,00 3.231,87 2.842,11

 7 3.360,00 3.945,40 3.585,12

 8 3.840,00 4.722,15 4.382,61

 9 4.320,00 5.567,42 5.250,85

 10 4.800,00 6.487,37 6.208,82

 11 5.280,00 7.488,73 7.251,72

 12 5.760,00 8.578,80 8.387,11

 13 6.240,00 9.765,58 9.623,19

 14 6.720,00 11.057,78 10.983,75

 15 7.200,00 12.464,90 12.464,90
*V skladu z zavarovalnimi pogoji se obraËuna tolarska protivrednost po srednjem valutnem teËaju Banke Slovenije.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

SEDEÆ DRUÆBE

MIKLO©I»EVA CESTA 19, 1000 LJUBLJANA

TEL.: 01 474 72 00 N.C.

OSEBNA ZAVAROVANJA

VEROV©KOVA 60 C, 1107 LJUBLJANA

TEL.: 01 980 69 00

OBMO»NA ENOTA CELJE

TEL.: 03 422 61 00 N.C.

OBMO»NA ENOTA KOPER

TEL.: 05 665 41 00 N.C. 

OBMO»NA ENOTA KRANJ

TEL.: 04 206 90 00 N.C. 

POSLOVNA ENOTA JESENICE

TEL.: 04 581 05 00 N.C. 

OBMO»NA ENOTA KR©KO

TEL.: 07 481 82 00 N.C. 

OBMO»NA ENOTA LJUBLJANA

TEL.: 01 580 60 00 N.C. 

OBMO»NA ENOTA MARIBOR

TEL.: 02 228 45 00 N.C. 

OBMO»NA ENOTA MURSKA SOBOTA

TEL.: 02 515 11 00 N.C. 

OBMO»NA ENOTA NOVA GORICA

TEL.: 05 338 28 00 N.C. 

OBMO»NA ENOTA NOVO MESTO

TEL.: 07 391 92 00 N.C. 

OBMO»NA ENOTA POSTOJNA

TEL.: 05 728 22 00 N.C. 

OBMO»NA ENOTA SLOVENJ GRADEC

TEL.: 02 882 56 11 N.C. 

OBMO»NA ENOTA TRBOVLJE

TEL.: 03 565 27 00 N.C. 

TRI-PRO ZAVAROVALNO  

ZASTOPNI©KA DRUÆBA d.o.o.

BRN»I»EVA ULICA 13, 

1000 LJUBLJANA

TEL.: 080 15 10; SLUÆBA ZA 

ZADOVOLJSTVO STRANK

info@tri-pro.si

TRIGLAVKO ZAVAROVALNO 

ZASTOPNI©KA DRUÆBA d.o.o.

ULICA XXX. DIVIZIJE 23, 

5000 NOVA GORICA

TEL.: 05 330 47 00

info.triglavko@siol.net w
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080 2864

Za sklenitev naloæbenih zava-

rovanj se je od zaËetka prodaje 

septembra 2002 odloËilo æe veË 

kot 45.000 zavarovalcev. 

ENKRATNA PREMIJA za 

ENKRATNO NALOÆBENO 

ZAVAROVANJE

Osnovna razlika med Naloæbe-
nim æivljenjskim zavarovanjem 
in Enkratnim naloæbenim zava-
rovanjem je ta, da se premija 
za ENZ vplaËa v enkratnem 
znesku najmanj 1.700 EUR v 
tolarski protivrednosti. Predla-
gamo, da o tem zavarovanju 
razmislite vsi, ki æelite pri-
varËevati veË, razprπiti svoje 
naloæbe. Predvsem pa tisti, ki 
vam poteËe Meπano æivljenjsko 
zavarovanje in ste upraviËeni 
do izplaËila zavarovalne vsote 
skupaj s pripisanimi dobiËki.

Vpraπanji, ki smo si ju zastavili v 
uvodu, sta jasni, odgovor nanju 
pa nekoliko bolj zapleten, kot bi 
si æeleli. Menim, da se vrednost 
podjetij z vstopom Slovenije v EU 
ni spremenila, saj je njihova vred-
nost enaka sedanji vrednosti priËa-
kovanih koristi, ki jih z nakupom 
prejme lastnik. 
Glede na to, da je bil datum vstopa 
Slovenije æe dolgo Ëasa znan, so 
bile znane tudi posledice, ki jih 
ima vstop na poslovanje posa-
mezne gospodarske druæbe. Te 
so imele v preteklih letih Ëas, da 
svoje poslovanje prilagodijo spre-
menjenim pogojem gospodar-
jenja, tako pozitivnim kakor tudi 
negativnim. Uspeπnost njihovega 
prilagajanja se je odraæala v nji-
hovih tekoËih poslovnih rezul-
tatih, hkrati pa vplivala tudi na 
oceno in priËakovanja v povezavi 
z njihovimi doseæki v prihodnosti. 
V tem smislu torej sam vstop Slo-
venije v Evropsko unijo ni pomenil 
preseneËenja in zato ni vplival na 
spremembo teh priËakovanj. Zato 
tudi ni razloga, da bi se vrednost 

gospodarskih druæb po prvem 
maju bistveno spremenila.
Kaj pa cene delnic? Zakaj pa so cene 
delnic v letu 2004 do konca mese-
ca aprila v povpreËju narasle za 
19 %, v mesecu maju (do 21. maja) 
pa padle za 5,5 %, Ëe se vrednost 

podjetij oziroma njihovih delnic 
v tem Ëasu ni spremenila? Razlog 
za to je dejstvo, da na oblikovanje 
cen delnic vplivajo drugi faktorji 
kakor na njihovo vrednost.  Cena 
delnice na trgu se oblikuje tako kot 
cena drugih vrst blaga - na osnovi 
ponudbe in povpraπevanja. Zato 
nanjo vplivajo vsi faktorji, ki vpliva-
jo na ponudbo ali povpraπevanje.
NaraπËanje cen delnic v prvih 
πtirih mesecih letoπnjega leta je 
bilo odsev priËakovanj vlagateljev, 
da se bodo po prvem maju ≈na 

odpravljenih mejah pojavili 
trgovci z novci«, kar bo vplivalo 
na poveËanje povpraπevanja in  
nadaljnjo rast cen delnic na borzi. 
Ker se to ni zgodilo, so bili vsaj 
nekateri vlagatelji razoËarani in so 
zaËeli svoje delnice prodajati, zara-
di Ëesar je njihova cena na borzi 
padla. Na tak naËin spreminjanje 
kratkoroËnih priËakovanj vla-
gateljev vpliva na nihanje delniπkih 
teËajev, pri Ëemer pa na daljπi 
rok cene delnic nihajo okoli svoje 
(notranje) vrednosti.

Vendar pa so to le kratkoroËni uËin-
ki vstopa v EU. DolgoroËno ponuja 
to dejanje gospodarskim druæbam 
nove priloænosti, ki se kratkoroËno 
lahko odrazijo na zviπanju cen 
delnic, na njihovo viπjo vrednost 
pa bodo vplivale πele tedaj, ko jih 
bodo tudi dejansko izkoristile.

Vrednost in cena delnic slovenskih gospodarskih druæb po 

vstopu Slovenije v Evropsko unijo

Slovenski kapitalski trg in EU
Ali je vrednost naπih gospodarskih druæb po vstopu v Evropsko unijo narasla? »e je, zakaj 
pa so cene delnic na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev po 1. maju 2004 padle? 

Primer gibanja vrednosti sredstev na naloæbenem raËunu

Ivan KebriË, Triglav druæba za upravljanje Ÿ sek-
tor analiz

Triglav Steber I - najveËja in-

vesticijska druæba v Sloveniji

Træna kapitalizacija investicij-

ske druæbe Triglav Steber I je 

61 milijard SIT. UvrπËa se med 

delniπke investicijske sklade 

z dolgoroËno priËakovanimi 

nadpovpreËnimi donosi. 

Triglav Renta - najdonosnejπi 

uravnoteæeni vzajemni sklad v 

letu 2004 (1.1. Ÿ 25.5. 2004)

Naloæbena politika vza-

jemnega sklada Triglav Renta  

omogoËa tudi ob morebitnih 

negativnih delniπkih tren-

dih na borzi uravnoteæeno in 

dolgoroËno rast  vloæenih sred-

stev s skrbnim poudarkom na 

zmanjπevanju tveganj.

≈Zaupanje je obËutek, ki ga 
imamo, preden razumemo 
poloæaj.« 

(neznani avtor)
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ü Zakaj ENZ?
ENZ imenujemo Enkratno naloæ-
beno zavarovanje, ki se od NÆZ 
razlikuje predvsem v tem, da 
se premija plaËa v enkratnem 
znesku. Torej gre za kombinacijo 
investiranja prostih denarnih 
sredstev v izbrane sklade in æiv-
ljenjskega zavarovanja. Zanjo se 
odloËajo predvsem ljudje, katerim 
poteËe katera od oblik klasiËnega 
æivljenjskega zavarovanja in æelijo 
izplaËano zavarovalno vsoto z 
dobiËki vred plemenititi πe naprej, 
obenem pa biti tudi æivljenjsko 
zavarovani ter tisti, ki ne æelijo 
varËevati le z depoziti v banki, ker 
æelijo privarËevati nekaj veË. 
ENZ vam zagotavlja tudi likvidnost. 
Dostopnost sredstev je zagotov-
ljena z moænostjo najema ugod-
nega kredita pri ABANKI.

ü Kako sklenem ENZ in NÆZ?
Svetujemo vam, da se obrnete 
na vaπega zavarovalnega zas-
topnika oziroma, da se dogo-
vorite za njegov obisk na vaπem 
domu. Za obisk strokovnjaka se 
lahko dogovorite tudi tako, da 
pokliËete brezplaËno telefon-
sko πtevilko naπega asistenËnega 
centra 080 2864.

Ob sklenitvi obeh oblik boste 
izbrali ustrezno viπino meseËne 
ali enkratne premije, zavarovalno 
dobo ter viπino ZZV za primer smrti. 
Po lastni izbiri se boste v okviru 
ponudbe Zavarovalnice Triglav 
odloËili tudi za najbolj ustrezen 

investicijski sklad oz. investicijske 
sklade, v katere boste vlagali svoj 
denar. 
Skupaj s svetovalcem boste laæje 
izbrali najustreznejπo obliko zava-
rovanja.

ü  Kakπen del meseËne premije 
NÆZ gre v naloæbo in koliko v 
zavarovanje?
Deleæ vplaËane premije, ki se 
nameni za zagotovitev zavaro-
valne vsote v primeru smrti (t.i. 
nevarnostna premija), se med traja-
njem zavarovanja spreminja. Na 
njeno viπino vplivata vaπa starost 
ob obraËunu premije ter razlika 
med zneskom ZZV in stanjem pre-
moæenja na naloæbenem raËunu.

Nevarnostna premija =  
(ZZV - vrednost premoæenja na 
naloæbenem raËunu) x faktor  
nevarnostne premije
Op.: Faktor nevarnostne premi-
je se poveËuje s starostjo.

Viπanje starosti zavarovane osebe 
dviguje nevarnostno premijo, 
manjπanje razlike med ZZV in 
stanjem premoæenja na naloæbe-
nem raËunu pa jo zniæuje. Skupen 
rezultat je teæko natanËno napove-
dati vnaprej.
Pomembna prednost NÆZ je, 
da se nevarnostna premija ne 
obraËuna, ko premoæenje na 
naloæbenem raËunu doseæe 
ZZV. Takrat se celotna vplaËana 
premija nameni  izkl juËno 
naloæbam.

ü  Rad bi spremenil æivljenj-

sko ali rentno zavarovanje v 
naloæbeno.
Naloæbena zavarovanja so nad-
gradnja in dopolnitev vaπega 
obstojeËega rentnega ali æivljenj-
skega zavarovanja in ne njegovo 
nadomestilo. Zato vam svetujemo, 
da zavarovanje, ki ga æe imate, 
obdræite. Glede na potrebe in 
moænosti se dodatno odloËite za 
sklenitev naloæbenega zavarovanja. 
To vam daje moænost, da z relativno 
majhnimi sredstvi vstopite na trg 
kapitala in si tako odprete moænost 
doseganja viπjih donosov, pri tem 
pa ste tudi æivljenjsko zavarovani.

ü Kaj lahko storim, Ëe bom 
potreboval denar, svoja 
sredstva pa sem vloæil v ENZ ?
Ena od poglavitnih prednosti 
ENKRATNEGA naloæbenega zava-
rovanja je tudi v tem, da lahko v 
primeru, ko potrebujete denar, πe 
preden se vam zavarovanje izteËe, 
najamete ugoden kredit pri Abanki. 
Naπ poslovni partner Abanka zago-
tavlja vsem, ki boste sklenili Enkrat-
no naloæbeno zavarovanje, v prime-
ru finanËnih potreb najem kredita 
po posebnih, ugodnejπih pogojih 
kot veljajo za obstojeËo ponudbo. 
»e pa ste imetnik osebnega raËuna 
z rednimi prilivi v tej banki, pa so 
pogoji πe ugodnejπi.

ü Kaj je zavarovanje  JUNIOR?
Je najnovejπe zavarovanje v 
druæini naloæbenih æivljenjskih 
zavarovanj Zavarovalnice Triglav.  
Namenjeno je vsem (starπem, 

dedkom in babicam, botrom 
in πe komu), ki æelijo svojim 
otrokom poleg ljubezni podariti 
tudi finanËno varnost, jim 
olajπati vstop v svet odraslih in 
jim omogoËiti uresniËitev Ëim 
veË æelja. Zavarovanje zdruæuje 
vse znaËilnosti naloæbenega, 
πtipendijskega oziroma dotnega 
ter nezgodnega zavarovanja.
S sklenitvijo zavarovanja ste kot 
zavarovana oseba æivljenjsko 
zavarovani. Naloæbeni del 
sredstev se plemeniti v izbranih 
skladih, s Ëimer se zagotovi fond, 
ki ga ob preteku dogovorjene 
dobe spremenite v meseËno 
πtipendijo, enkratno izplaËilo ali 
kombinacijo obojega, namenjeno 
otroku. V Ëasu zavarovanja je 
otrok nezgodno zavarovan, zato 
nezgodno zavarovanje v πoli ni veË 
potrebno. Nezgodno zavarovanje 
lahko sklenete tudi zase.
Obveznost plaËila premije 
nezgodnega zavarovanja za 
otroka nastopi πele po prvem 
letu trajanja zavarovanja

In πe: Ëe zavarovana oseba umre 
med trajanjem zavarovanja, 
Zavarovalnica Triglav zagotovi 
stanje na osebnem raËunu v viπini 
ZZV za primer smrti, premije pa se 
ne plaËujejo veË.

NALOÆBENIK svetuje
NALOÆBENIKOV SLOVAR 

ENZ - Enkratno naloæbeno 
zavarovanje

NÆZ - Naloæbeno æivljenjsko 
zavarovanje

IS - Investicijski skladi 

ZZV - ZajamËena zavarovalna 
vsota za primer smrti, ki jo 
zavarovalec izbere sam.

PREDUJEM PRI  NÆZ -  Je 
vnaprejπnje izplaËilo sredstev 
na naloæbenem raËunu do 80 
% odkupne vrednosti police.

ODKUP - Pomeni predËasno 
izplaËilo odkupne vrednosti 
police v doloËenem trenutku in 
pod doloËenimi pogoji. 

MIROVANJE PRI NÆZ IN JUNIOR 
- V dogovoru z zavarovalnico 
lahko zavarovalec v doloËenih 
primerih prekine plaËevanje 
zavarovalne premije za najveË 
eno leto. V tem obdobju je 
zavarovan s kapitalizirano 
zavarovalno vsoto. Za mirova-
nje lahko zaprosi najveË 
dvakrat v Ëasu trajanja zava-
rovanja.

KAPITALIZACIJA PRI NÆZ IN 
JUNIOR - Pomeni, da zavarova-
lec premije ne plaËuje veË, do 
konca zavarovalne dobe pa je 
zavarovan z zniæano zavaroval-
no vsoto.

www.zav-triglav.si

SLUÆBA ZA ZADOVOLJSTVO STRANK 

AGENCIJE TRI-PRO
POKLI»ITE 080 15 10
Zavarovalcem se tudi po obisku 

zastopnika, svetovalca ali celo 

po sklenitvi pogodbe pogosto 

zastavljajo dodatna vpraπanja. 

Nekateri æelijo kaj spremeni-

ti, dodati, drugi æelijo zgolj πe 

enkrat potrditi pravilnost svo-

je odloËitve v razgovoru s πe 

kakπnim strokovnjakom. Mnogi 

bi nas æeleli pohvaliti, nekateri pa 

se æelijo tudi pritoæiti. V vseh teh 

primerih zavarovalci potrebujejo 

dodatni nasvet. 

Prav zato so v zavarovalno 

zastopniπki agenciji  Zava-

rovalnice Triglav, TRI-PRO, orga-

nizirali sluæbo za zadovoljstvo 

strank. Tam so vsem njihovim 

strankam preko brezplaËne tele-

fonske πtevilke na voljo strokov-

njaki, ki so jim vedno pripravljeni 

pomagati. 

Vodja te sluæbe Janez AnæiË 

pravi: “080 15 10 je brezplaËna 

telefonska πtevilka, na kateri 

bomo veseli vaπih predlogov, 

vpraπanj in tudi pritoæb. Tako 

nam boste omogoËili, da posta-

nemo πe boljπi.”Ekipa agencije TRI-PRO, ki nosi najveËji deleæ pri prodaji Naloæbenega æivljenjskega zavarovanja

Igor Zupan, direktor prodaje osebnih zavarovanj.

Drage bralke in bralci,
minilo je veË kot leto in pol od izida prvega Naloæbenika. Za sklenitev naloæbenih zavarovanj 
Zavarovalnice Triglav se je v tem Ëasu odloËilo æe veË kot 45.000 zavarovalcev in v prvih πestih 
mesecih prodaje je okrog 600 posameznikov svoja sredstva naloæilo v novo ENKRATNO NALOÆBENO 
ZAVAROVANJE. Po elektronski poπti in po telefonu smo prejeli veliko vaπih vpraπanj. NajveË se jih 
nanaπa na nove, naloæbene oblike zavarovanj. Da bi vam olajπali odloËitev za sklenitev teh kvalitet-
nih oblik zavarovanj, smo izbrali najpogostejπa med njimi. Tokrat jih je za vas izbral direktor pro-
daje osebnih zavarovanj Igor Zupan. 

“Donos, ki ga priËakujete od svo-
je naloæbe, je odvisen od tega, ali 
æelite dobro jesti ali dobro spati!”

J. Kenfield Morley, 1937

V æelji, da bi svojim dosedanjim in 

bodoËim zavarovalcem Ëim bolj prib-

liæali tudi informacije o æivljenjskih 

zavarovanjih, vam na brezplaËni 

πtevilki nudimo tudi informacije o 

æivljenjskih zavarovanjih in kontakt 

z naπimi svetovalci. Vsi, ki bi se radi 

dogovorili za obisk svetovalca in 

dobili dodatne informacije glede 

naloæbenih in drugih osebnih zava-

rovanj, lahko pokliËete brezplaËno 

telefonsko πtevilko 080 2864 naπega 

asistenËnega centra. V najkrajπem 

moænem Ëasu bomo reπili vaπe 

morebitne teæave ali pa se z vami 

dogovorili za obisk svetovalca.

AKTIVNOSTI ASISTEN»NEGA CENTRA

AsistenËni center deluje æe od leta 

2000 in zagotavlja sprejem brez-

plaËnih telefonskih klicev 24 ur na 

dan.

©tevilko asistenËnega centra si  
najlaæje zapomnimo tako, da se  
spomnimo na viπino Triglava: 2864 m.

Za dodatne informacije: 

080 2864 




