Zavarovalnica na Vaši strani

POSEBNI POGOJI ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA KREDITOJEMALCA (RKN 2016)
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1. člen
Predmet zavarovanja

Zavarovalna premija
Začetek zavarovanja in jamstva
Zavarovalna ponudba in sprejem v zavarovanje
Predčasna prekinitev in povišanje kreditov
Udeležba na dobičku

2. Pogoj za prevzem jamstva je, da se lahko zavarovanca na podlagi njegovih izjav
obravnava kot zdravega, polno delovno sposobnega in da ni v zdravniški oskrbi ali
pod zdravniškim nadzorom, ter da začetna zavarovalna vsota ne presega 150.000
EUR.

1. V kolikor v času veljavnosti zavarovanja nastopi smrt zavarovanca, izplača
zavarovalnica zavarovalno vsoto.
2. Zavarujejo se lahko kreditojemalci ali poroki, v kolikor je to možno, in če skleni-tev
želita kreditodajalec in kreditojemalec ali porok.

8. člen
Zavarovalna ponudba in sprejem v zavarovanje

2. člen
Zavarovalni pogoji

1. Za sklenitev življenjskega zavarovanja kreditojemalca se uporabljajo izključno
obrazci, ki jih natisne ali odobri GRAWE zavarovalnica d.d.. Izpolnjene ponudbe je
treba poslati na sedež zavarovalnice najkasneje naslednji delovni dan.
2. GRAWE zavarovalnica d.d. si pridržuje pravico, da v 8 dneh po prejemu povsem
izpolnjene ponudbe (z vsemi potrebnimi dokumenti, zdravniškimi spričevali itd.)
bodisi poviša premijo ali ponudbo zavrne, če predstavlja zdravstveno stanje zavarovanca po pregledu povišan riziko ali riziko, ki ga ni možno zavarovati. Če zavarovalnica sprejme ponudbo s povišano premijo, ima zavarovalec pravico, da v roku
15 dni odstopi od ponudbe.

1. Za življenjsko zavarovanje kreditojemalca veljajo poleg teh zavarovalnih pogojev
še Splošni pogoji osebnega zavarovanja (ABP 2017) in Splošni pogoji življenjskega zavarovanja samo za primer smrti (LVR 2017).

3. člen
Zavarovanci

3. Do pristopne starosti 50 let in zavarovalne vsote 60.000 EUR zadoščajo odgovori
na vprašanja glede zdravja v ponudbi. Pri višji zavarovalni vsoti ali ob višji pristopni
starosti je v skladu s smernicami GRAWE zavarovalnice d.d. treba predložiti izvide
zdravniškega pregleda na stroške zavarovanca.

1. Zavarovanci so lahko kreditojemalci ali poroki, ki ob sklenitvi zavarovanja še niso
prekoračili 65. leta starosti.

4. Za vsako ponudbo se izda polica.

4. člen
Zavarovalna vsota

9. člen
Predčasna prekinitev in povišanje kreditov

1. Začetna zavarovalna vsota se zmanjšuje letno od začetka trajanja zavarovanja.
2. Do višine neplačanega kreditnega zneska se zavarovalna vsota izplača kreditodajalcu. Znesek, ki presega preostanek dolga, se ne izplača.

1. Ob predčasnem poplačilu kredita se življenjsko zavarovanje kreditojemalca konča
s prvim dnem naslednjega meseca po mesecu, ko GRAWE zavarovalnica d.d.
prejme vlogo za odpoved.

5. člen
Neizpodbitnost

2. Pri povišanju kreditnega zneska se za celotni novi kreditni znesek vloži nova
ponudba. Če za obstoječi kredit že obstaja zavarovanje se po prejemu nove
ponudbe, zavarovanje s prvim naslednjega meseca konča, neporabljeni del premije pa se vrne.

1. Do višine neplačanega kredita, toda največ do vsakokratne zavarovalne vsote, se
GRAWE zavarovalnica d.d. odpoveduje izključitvam in omejitvam iz 2. in 3. člena
Splošnih zavarovalnih pogojev za primer smrti (LVR 2017). V tarifi RKN11L je že
zajet za to predviden pribitek, pri tarifi RKN5L in RKN5LD se enkratno obračuna
premija v višini 1‰ od zavarovalne vsote, pri plačilu prve premije ali obroka.

10. člen
Udeležba na dobičku

2. Višina neizpodbitne zavarovalne vsote je omejena na 72.000 EUR.

1. Življenjska zavarovanja kreditojemalca s stalno ali padajočo zavarovalno vsoto
pripadajo skupini zavarovanj za primer smrti s pravico do udeležbe na dobičku
v obliki v naprej določenega dobička. Deleži v naprej določenega dobička za
posamezno zavarovalno pogodbo se vsakoletno znova določijo kot procentualni
popust na predpisano premijo in so pričakovani v celotni dobi trajanja plačevanja
premije.

6. člen
Zavarovalna premija
1. Zavarovalna premija se izračuna na podlagi pristopne starosti zavarovanca,
začetne zavarovalne vsote in trajanja zavarovanja. Kot pristopna starost velja razlika med letom začetka zavarovanja in rojstnim letom zavarovanca.

2. Zavarovalnica lahko v času trajanja plačevanja premije višino dogovorjene
zavarovalne premije spremeni (bodisi zniža bodisi poviša) iz naslova spremembe
višine v naprej določenega dobička. V naprej določen dobiček se določi na osnovi
meril o pravici do udeležbe na dobičku zavarovanj za primer smrti, ki jih sprejme
zavarovalnica.

7. člen
Začetek zavarovanja in jamstva

3. V naprej določen dobiček se lahko spremeni enkrat letno, vendar vedno le po
poteku najmanj enega leta od sklenitve zavarovanja oziroma od zadnje spremembe
v naprej določenega dobička.

1. Začetek zavarovanja je 1. v mesecu, v katerem kreditodajalec izplača kredit.
Jamstvo GRAWE zavarovalnice d.d. se začne z dnem žiga in podpisa odgovorne
osebe s strani kreditodajalca in podpisom s strani zavarovalca ali zavarovanca na
zavarovalni ponudbi, vendar ne prej kot z navedenim datumom začetka zavarovanja in ob prispetju plačila premije na račun zavarovalnice.

4. O vsakokratni spremembi višine v naprej določenega dobička, mora zavarovalnica obvestiti zavarovalca, ki spremembe ne more zavrniti oziroma jo  spremeniti.

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 11. 10. 2016 in pričnejo veljati dne 01. 12. 2016.
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor
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