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3. člen
Obveznosti zavarovalnice

zavarovalnica:

GRAWE zavarovalnica d.d.

zavarovanec:

zavarovana oseba od katere življenja je odvisno
izplačevanje rente

zavarovalec:

sklenitelj zavarovanja

1. Pri doživljenjskem rentnem zavarovanju brez zajamčene dobe izplačevanja rente
se dogovorjena renta izplačuje do smrti zavarovanca.

zavarovalna premija:

znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici po
zavarovalni pogodbi v enkratnem znesku

2. Pri rentnem zavarovanju s časovno omejenim izplačevanjem se renta izplačuje
dogovorjeno število let, oziroma do smrti zavarovanca.

čista premija:

vplačana zavarovalna premija zmanjšana za stroške

zavarovalna polica:

listina o zavarovalni pogodbi

rentni upravičenec:

oseba, ki je imenovana za prejem rente

3. Pri rentnih zavarovanjih z garantirano dobo izplačevanja se renta izplačuje do
smrti zavarovanca, vendar ne manj kot znaša garantirana doba. Do konca
garantirane dobe se renta izplačuje upravičencu za primer smrti oziroma zakonitim
dedičem. Po poteku garantirane dobe se preneha s plačevanjem rente.

vdovski upravičenec:

oseba, ki je imenovana za prejem rente pri vdovski opciji

rentno zavarovanje:

zavarovalnica bo proti plačilu enkratne zavarovalne
premije izplačevala dogovorjeno obliko in višino rente.

1. člen
Predmet zavarovanja
1. Zavarovalec se zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo v
enkratnem znesku, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo od dogovorjenega dneva
izplačevala rento v skladu z dogovori v zavarovalni pogodbi.
2. Rentno zavarovanje s takojšnjim začetkom izplačevanja rente se lahko sklene
doživljenjsko ali s časovno omejenim izplačevanjem.
3. Pri rentnem zavarovanju je mogoče dogovoriti garantirano dobo izplačevanja
rente, vdovsko opcijo ali vračilo kapitala. Vračilo kapitala ni mogoče dogovoriti
hkrati skupaj z garantirano dobo izplačevanja ali vdovsko opcijo.

2. člen
Obveznosti zavarovalca in zavarovanca
1. Zavarovalec poda pisno ponudbo za sklenitev rentnega zavarovanja. Pisna
ponudba se poda na zato pripravljenih obrazcih – zavarovalnih ponudbah, ki jih je
pripravila zavarovalnica. Zavarovalnica prevzema zavarovalno kritje izključno na
podlagi dejstva, da so odgovori na vprašanja v ponudbi in na druga morebitna
vprašanja resnični in popolni.
Zavarovalec je dolžan na vsa zastavljena vprašanja odgovoriti resnično in popolno
ter navesti vsa dejstva, ki so mu znana oziroma mu niso mogla ostati neznana.
Zavarovalec je ravno tako odgovoren za pravilnost in popolnost podatkov
zavarovanca, če ne gre za isto osebo.
2. Pri zamolčanju ali prijavi neresničnih okoliščin oziroma dejstev, lahko
zavarovalnica v roku treh let od sklenitve zavarovalne pogodbe, od pogodbe
odstopi, jo prilagodi na dejanske okoliščine od začetka ali od trenutka, ko je
izvedela za kršitev. Od pogodbe zavarovalnica lahko odstopi v roku 3 mesecev, ko
je izvedela za kršitev dajanja izjav. Pri namernem zamolčanju ali namerni prijavi
neresničnih okoliščin ali dejstev, lahko zavarovalnica kadarkoli izpodbija
zavarovalno pogodbo.
3. Podana ponudba zavarovalca veže 8 dni od dneva, ko je prispela v zavarovalnico,
če je potreben zdravniški pregled pa 30 dni. V kolikor je potreben zdravniški
pregled, predstavlja zdravniška dokumentacija sestavni del zavarovalne ponudbe.
Ponudba je popolna, ko v zavarovalnico prispejo vsi zahtevani dokumenti in
dokazila.
4. Zavarovalec je dolžan pred začetkom zavarovanja pravočasno in v celoti na svoje
stroške plačati zavarovalno premijo. V primeru ne plačila se zavarovalna pogodba
razdre.
5. Zavarovalnici je potrebno smrt zavarovanca sporočiti takoj. Rentni upravičenec
mora predložiti izpisek iz matične knjige umrlih, originalno zavarovalno polico in
vsa druga dokazila, ki jih zahteva zavarovalnica.

4. Pri rentnem zavarovanju z vključeno vdovsko opcijo in v primeru smrti
zavarovanca se izplačevanje rente prenese na vdovskega upravičenca, katerega
med trajanjem zavarovanja ni mogoče spremeniti. Višina vdovske rente je odvisna
od dogovorjenega deleža prenosa ob sklenitvi rentnega zavarovanja in ga med
trajanjem zavarovanja ni mogoče spremeniti. Pri zavarovanjih z garantirano dobo
izplačevanja, se do poteka garantiranega obdobja izplača polna renta, po preteku
tega obdobja pa dogovorjeni delež rente, ki je bil dogovorjen ob sklenitvi. V
primeru smrti vdovskega upravičenca pred zavarovancem, se vdovska renta ne
prenese na nobeno drugo osebo.
5. Pri rentnem zavarovanju z vključenim vračilom kapitala, se v primeru smrti
zavarovanca, upravičencem izplača razlika med enkratno vplačano premijo in
vsoto že izplačanih rent. V kolikor vsota rent presega višino enkratne premije,
zavarovanje preneha brez nadaljnjega izplačevanja rent in brez vračila kapitala.
6. Dogovorjena renta se izplačuje od dneva, ki je naveden v polici, če je na ta dan ob
00.00 uri zavarovanec živ. Za naslednje mesece zavarovalnica izplačuje rento na
dogovorjeni plačilni dan, če je zavarovanec na prvi dan vsakega meseca ob 00.00
uri živ.
7. Plačilni dan je najkasneje 10. delovni dan v mesecu za tekoči mesec.
Zavarovalnica lahko vedno zahteva dokazilo, da je zavarovanec na dan zapadlosti
vsakega obroka rente še živ. Neupravičeno prejete rente je potrebno zavarovalnici
vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.

4. člen
Začetek in trajanje zavarovanja
1. Začetek rentnega zavarovanja je lahko vedno samo prvi v mesecu.
2. Začetek in konec izplačevanja rente je določen v zavarovalni pogodbi.
3. Zavarovalec ima pravico, da v roku 30 dni od vročitve zavarovalne police od nje
odstopi. V tem primeru se že izplačane rente obračunajo pri vračilu zavarovalne
premije.

5. člen
Višina rente in udeležba na dobičku
1. Višina rente se izračuna na podlagi veljavnih tarif na dan začetka rentnega
zavarovanja.
2. Skupna renta je sestavljena iz osnovnega in bonusnega dela. Osnovni del rente je
zagotovljen in se celotno trajanje zavarovanja ne spreminja.
3. Višina bonusnega dela je odvisna od ustvarjenih donosov z naložbami sredstev
življenjskih zavarovanj z udeležbo na dobičku. V kolikor pride do spremembe
ustvarjenih donosov se lahko bonusni del rente prilagodi (poveča ali zmanjša).

6. člen
Odkup rentnega zavarovanja
1. Odkup je možen pri rentnih zavarovanjih z garantirano dobo izplačevanja, če še ni
poteklo garantirano obdobje izplačevanja ter pri rentnih zavarovanjih z vračilom
kapitala. In sicer pod pogojem, da vsota že izplačanih rent ne presega višine
enkratne premije.

8. člen
Upravičenci

2. Odkupno vrednost predstavlja neto sedanja vrednost še ne izplačanih osnovnih
rent iz garantiranega obdobja. V primeru rentnega zavarovanja z vračilom kapitala
pa se izplača razlika med enkratno vplačano premijo in vsoto že izplačih rent.
3. V primeru odkupa rentnega zavarovanja bo zavarovalnica zaračunala stroške
predčasne prekinitve.
4. Zavarovalec mora podati zahtevo za odkup v pisni obliki najmanj 30 dni pred
dnevom na katerega želi opraviti odkup. Odkup je možen na vsakega zadnjega v
mesecu.
5. Izplačilo odkupne vrednosti ne morejo uveljavljati upniki zavarovalca ali
upravičenec.

1. Zavarovalec določi upravičenca za primer smrti, rentnega upravičenca in
vdovskega upravičenca.
2. Zavarovalec lahko v vsakem trenutku spremeni upravičenca za primer smrti in
rentnega upravičenca. Spremembo upravičenca mora zavarovalec posredovati v
pisni obliki.
3. Sprememba vdovskega upravičenca ni možna.

9. člen
Izvensodno reševanje sporov

7. člen
Način obveščanja
1. Vsi dogovori, obvestila in izjave v zvezi z zavarovalno pogodbo morajo biti podani
v pisni obliki.
2. V kolikor se je zavarovalec preselil in o tem ni obvestil zavarovalnice, bo
zavarovalnica vse uradne dopise, ki so namenjeni zavarovalcu, pošiljala na njej
nazadnje znani naslov. Določila iz takšnih uradnih dopisov stopijo v veljavo z
dnem, ko bi zavarovalec po običajni poti prejel poštno pošiljko, če ne bi spremenil
naslova oziroma se preselil.
3. V kolikor se zavarovalec preseli izven Republike Slovenije, mora imenovati drugo
osebo v Republiki Sloveniji, ki je pooblaščena, da v njegovem imenu sprejema
uradne dopise in obvestila zavarovalnice.

1. Zavarovalec, zavarovanec ali drugi upravičenec iz zavarovanj lahko svoje pravice
iz zavarovalnega razmerja izvensodno uveljavlja v okviru notranjega postopka za
reševanje pritožb pri Pritožbeni komisiji GRAWE zavarovalnice d. d., Gregorčičeva
39, 2000 Maribor.
2. Če zavarovalnica pritožbi zavarovalca v okviru notranjega postopka za reševanje
pritožb ne ugodi ali o njen ne odloči v 30 dneh po njenem prejemu, lahko
zavarovalec naslovi pobudo za začetek postopka izbranemu neodvisnemu
izvajalcu izvensodnega reševanja sporov: Mediacijski center pri Slovenskem
zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon 01/300 93
81, e-pošta: irps@zav-zdruzenje.si, http://www.zav-zdruzenje.si/.
3. V kolikor zavarovalec oceni, da je prišlo do kršitve Zavarovalnega kodeksa, drugih
dobrih poslovnih običajev ter temeljnih standardov zavarovalne stroka, lahko svojo
pritožbo posreduje Varuhu pravic s področja zavarovalništva, Železna cesta 14,
1000 Ljubljana.
4. Za reševanje sporov je krajevno pristojno sodišče v Mariboru.

Organ, pristojen za zavarovalni nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1502 Ljubljana.
Uprava GRAWE Zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 04.04.2017 in pričnejo veljati dne 05.04.2017.
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor

