
Zavarovalnica:    

Dolgoročna zavarovanja
Sklenjene pogodbe za dolgoročna zavarovanja St-20
Vrsta pogodbe:
Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev polic zavarovancev

a b 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SKUPAJ (2 + 11 + 14+ 19 + 20 + 23+24+25+26)
2 Življenjsko zavarovanje-točka 19 (3 + … + 9**)
3 - zavarovanje za primer smrti
4 - zavarovanje za primer doživetja
5 - mešano zavarovanje
6 - rentno zavarovanje (razen pod številko 7)
7 - rentno zavarovanje - izplačila po pokojninskih načrtih po ZPIZ-1
8 - zavarovanje z vračilom premije
9 - vsa druga življenjska zavarovanja 

10 - dodatna zavarovanja
11 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva-točka 20 (12 + 13)
12 - zavarovanje za primer poroke
13 - zavarovanje za primer rojstva
14 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnih skladov-točka 21 (15 + … + 18)
15 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov z garancijo
16 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov brez garancije
17 - življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada z garancijo
18 - življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada brez garancije
19 Tontine-točka 22
20 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil-točka 23 (21 + 22)
21 - prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1
22 - vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplačil
23 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni-točka 24
24 Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)
25 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena ZZavar
26 Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematično rezervacijo po 127. členu ZZavar

* pri stolpcih 3, 4, 7 in 8 se sešteje vrstice od 3 do 10
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Število
Kosmata letna 

premija

Zavarovalna vsota, rente 
na letnem nivoju in ostale 

koristi

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Zavarovanja z enkratnim plačilom premije Zavarovanja z obročnim plačilom premije
Število

Kosmata enkratna 
premija

Zavarovalna vsota, rente 
na letnem nivoju in ostale 

koristi


