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Izplačilo v primeru doživetja 
po 15 letih 

Po 15 letih zapade v izplačilo zavarovalna vsota za doživetje z 
dobičkom. 
 
Zajamčena zavarovalna vsota znaša 108,7% vplačane premije. 
Zavarovalna vsota se poveča še za v času trajanja zavarovanja 
pripisani delež od dobička. 
 
Za 50,00 EUR mesečne premije: 
6.522,00 EUR zajamčene zavarovalne vsote 
 

Naložba Naložbo upravljajo strokovnjaki Wiener Städtische – preko kritnega 
sklada 

Izplačilo v primeru smrti Plačane premije in do takrat pridobljen delež od dobička  

Cenik N13 

Trajanje zavarovanja 15 let (dobe trajanja zavarovanja ni možno spremeniti) 

Čas plačevanja premije 10 let (sprememba dobe ni možna) 

Začetek zavarovanja s 1. v mesecu 

Najvišja pristopna starost 70 let 

Najvišja starost ob doživetju 85 let 

Najnižja starost 14 let (do 18 let starosti, max. 100 EUR mesečne premije) 

Najnižja premija 50,00 EUR mesečno (drugačna dinamika ni možna) 

Možnost izbire rente Da. Pri izplačilu se lahko dogovori izplačilo v obliki rente. 

Odkup Možen vedno po enem letu.  
POZOR: v primeru odkupa pred potekom 10 let od sklenitve 
zavarovanja, se od vsote, izplačane zavarovalcu, obračuna 6,5% 
davek od prometa zavarovalnih poslov.  
 

Odbitek pri odkupu 5,00% matematične rezervacije 

Kapitalizacija Možna. 

Nižanje premije Ni možno. 

Podaljšanje pogodbe NE – določen iztek zavarovanja po 15 letih. 

Dodatna plačila Niso možna. 
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Naložba 
 

Naložba v kritni sklad WIENER STÄDTISCHE. 
 
Kritni sklad je posebno premoženje zavarovalnice, ki se upravlja 
ločeno od ostalega premoženja.  
 
Zavarovalnica mora poskrbeti, da premoženje kritnega sklada vedno 
in v celoti zadošča zahtevanemu kritju. 
 
Kritni skladi zagotavljajo izpolnitev zahtevkov zavarovalcev iz naslova 
zavarovalnih pogodb. 
 
Za nadzor kritnega sklada imenuje avstrijski nadzorni organ (FMA) 
fiduciarja in njegovega namestnika. V primeru stečaja zavarovalnice 
kritni sklad oblikuje posebno stečajno maso. 

Davki Donosi oziroma dohodek iz naslova življenjskega zavarovanja ob 
izteku zavarovanja je oproščen plačila dohodnine in davka od 
prometa zavarovalnih poslov. 
 
V kolikor zavarovalec  prekine zavarovanje pred potekom 10 let 
zapade pod obdavčitev v skladu z Zakonom o dohodnini Zdoh-2. 
 
Zakon od prometa zavarovalnih poslov določa, da v kolikor pride do 
razdrtja zavarovalne pogodbe pred potekom 10 let trajanja 
zavarovanja, je od vsote, izplačane zavarovalcu, potrebno plačati 
6,5% davek od prometa zavarovalnih poslov. 
 

Zastava  DA, možna. 

Vinkulacija DA, možna. 

Obveščanje  
o udeležbi na dobičku 

Wiener Städtische pošilja letno potrdilo o dobičku, ki prikazuje že 
pridobljen dobiček. Prvi pripis dobička je določen s pogoji (v tretjem 
letu zavarovanja).  

 
 


