
VODIČ KROZ ŽIVOTNO OSIGURANJE

Nepredviđeni događaji se lako mogu dogoditi. Premda o njima ne razmišljamo, dobro je biti spreman ako 
se dogode. Osnovna financijska pomoć u takvim trenucima je neprocjenjiva. Prije donošenja odluke o 
ugovaranju životnog osiguranja razmislite koje su potrebe vaše obitelji i ugovorite policu u skladu s njima.

Isplata osiguranog iznosa u slučaju smrti.
Financijska zaštita za vašu obitelj u 
teškim trenucima.

Zašto ugovaramo životno osiguranje?

Nepredviđeni događaji

Prije ugovaranja životnog saznajte

Koje životno osiguranje odabrati?

Sigurnost
Ako tijekom trajanja osiguranja dođe do smrti, vašoj obitelji 
se isplaćuje osigurani iznos.

Premiije riziko osiguranja su bitno niže od premija 
mještovitog osiguranja zato što nije uključena štedna 
komponenta.

Riziko osiguranje se koristi

Riziko osiguranje

Mješovito osiguranje

Štedite, a u isto vrijeme imate 
osiguranje za vašu obitelj u 
slučaju smrti.

Štednja

Ugovaratelj osiguranja je osoba koja zaključi ugovor o
osiguranju s osiguravajućom kućom i koja plaća premiju 
osiguranja.

Osiguranik je osoba na koju se odnosi osiguranje. O
njegovom doživljenju ili smrti ovisi isplata osigurane
svote.

Korisnik osiguranja je osoba kojoj se isplaćuje naknada
ako se dogodi osigurani slučaj. Korisnika osiguranja
imenuje ugovaratelj osiguranja uz suglanost osiguranika.

Osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim
rizikom.

Polica osiguranja života je isprava o zaključenom
ugovoru o osiguranju.

Osigurana svota je iznos koji je osiguravajuća kuća dužna
isplatiti ako se dogodi osigurani slučaj.

Premija osiguranja je iznos koji ugovaratelj osiguranja
plaća osiguravajućoj kući.

za financijsku pomoć obitelji u slučaju 
smrti uz vrlo povoljnu premiju
školovanje djece u slučaju vaše smrti
kao jamstvo otplate kredita

štednja za mirovinu koja istovremeno pruža osiguranje
obitelji u slučaju smrti

štednja za pomoć u školovanju djece s istovremenim
osiguranjem djece u slučaju smrti roditelja

što se događa ako prestanete uplaćivati premiju osiguranja
prije isteka ugovora

koje promjene na polici možete raditi tijekom trajanja
osiguranja

Dobro je znati osnovne pojmove

mješovite police mogu se koristiti i kao jamstvo otplate kredita

Ako tijekom trajanja osiguranja dođe do smrti, vašoj obitelji
se isplaćuje osigurani iznos.

U slučaju doživljenja ugovorenog isteka osiguranja
isplaćuje vam se osigurani iznos i do tada pripisana dobit.

Mješovito osiguranje se koristi
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