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15/10 & Zajamœeno
Klasiœno življenjsko zavarovanje za doživetje

15/10 & Zajamœeno klasiœno življenjsko zavarovanje za 
doživetje s prednostjo:
15 let varœujete, le 10 let plaœujete!***

Varnost za vas.
Zavarovalnica Wiener Städtische na koncu obdobja, ob 
doživetju, izplaœa 108,7% vsote vplaœanih premij. K temu 
se prišteje še udeležba na dobiœku.* Oboje pa je oprošœeno 
plaœila davka od prometa zavarovalnih poslov in dohodnine. 
To vam prinaša še dodatno prednost.

Kaj morate narediti?
To je najlepše: pravzaprav ne veliko. Odloœiti se morate, 
koliko enot po 10,-EUR meseœne premije želite imeti, 
najmanj pa 5 enot, to je 50,-EUR meseœno. 
Vse drugo prevzame Wiener Städtische.

108,7 %
zajamœeno

128,7 %
z dobiœkom

12.000,- EUR

Kolikšno vrednost lahko
15/10 & Zajamœeno 
pridobi v 15 letih?

Pri meseœni premiji 
100,- EUR znaša 
zajamœeno izplaœilo** 
13.040,- EUR! 
Z upoštevanjem trenutno 
veljavne udeležbe na dobiœku 
pa ob koncu trajanja skupno
izplaœilo znaša 15.440,- EUR.

FAZA 
VARŒEVANJA

VSOTA
PREMIJ

ZAJAMŒENO 
PO 15 lETIh

* Ker se presežki, ki bodo doseženi v prihodnje, ne dajo natanœno predvideti, temeljijo podane vrednosti o priœakovani udeležbi na dobiœku (pripisi presežkov, 
 skupna vrednost pripisanih dobiœkov, vraœila premij, itd.) na ocenah, ki slonijo na sedanjih razmerah. Zato so takšne navedbe neobvezujoœe. Dejanska izplaœila 
 udeležbe na dobiœku so odvisna samo od presežkov, ki so bili doseženi v œasu veljavnosti pogodbe. Izplaœilo v višini 128,7% je bilo izraœunano ob upoštevanju 
 aktualnega skupnega obrestovanja v višini 3,25%.

 Zaradi velikega povpraševanja smo v tej privlaœni obliki pripravili klasiœno obliko ustvarjanja premoženja. Premije se vlagajo v 15/10 & Zajamœeno tako, da 
 zagotavljajo visoko raven varnosti in zadostijo zelo strogim zakonskim zahtevam. Poleg zajamœenega obrestovanja ponuja 15/10 & Zajamœeno tudi udeležbo na 
 dobiœku, ki skupaj nudi dodatno možnost donosa. 

** Zajamœeno izplaœilo ustreza zajamœeni zavarovalni vsoti v primeru doživetja, ki je za 8,7% višje od vsote premij.

*** Prosimo upoštevajte, da je v primeru odkupa v prvih 10 letih od sklenitve zavarovanja potrebno obraœunati 6,5% davek od zavarovalnih poslov.

Opomba: Namen te zloženke je kratka in osnovna predstavitev našega produkta. Ni ponudba v pravnem smislu. Zloženko smo pripravili skrbno, vendar skrajšana 
razliœica besedila lahko pripelje tudi do napaœnega ali nepopolnega razumevanja. Obvezujoœe in popolne informacije so navedene na polici in v pripadajoœih 
zavarovalnih pogojih.

po 15 letihpo 10 letih100,- EUR meseœno za 10 let

15.440,- EUR

VARNO DOlOGOROŒNO VARŒEVANJE


