
PRILOGA 1: Vsebina, ki mora biti zapisana na obrazcu in njeni sklopi 
 
 
A. Navedba, da z zavarovalno pogodbo naložbeno tveganje prevzema zavarovalec. V kolikor 

obstaja teoretična možnost negativnega donosa, mora zavarovalnica to navesti. V 
primeru, da gre za zavarovalno pogodbo z zajamčenim izplačilom, je potrebno jamstvo in 
njegove bistvene elemente opredeliti na povprečnemu potrošniku razumljiv način.  
 
Navedbo vseh zavarovanih nevarnosti s pripadajočimi zavarovalnimi vsotami. 

 
B. Opis sestavine pogodbe, ki je neposredno povezana z vrednostjo enote premoženja 

investicijskega sklada oziroma s spremembo indeksa vrednostnih papirjev oziroma drugo 
referenčno vrednostjo oziroma z vrednostjo enot premoženja kritnega sklada (naložbeni 
produkt), mora obsegati najmanj: 

 navedbo naložbenega produkta in dokumenta, kjer je ta naložbeni produkt podrobneje 
opisan, ter navedbo, kje je ta dokument zavarovalcu na voljo oziroma, kje se lahko vanj 
vpogleda; 

 kratek povzetek naložbene politike, ki velja za ta naložbeni produkt; 

 navedbo višine in načina obračuna vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki 
zmanjšujejo vrednost enote premoženja investicijskega sklada oziroma indeksa 
vrednostnih papirjev oziroma drugo referenčno vrednostjo oziroma vrednost enote 
premoženja kritnega sklada; 

 navedbo morebitne možnosti prestopa v druge naložbene produkte in višino stroškov, 
ki so povezani s prestopom v okviru iste zavarovalne pogodbe. 

 
C. Skupna višina premije in njena podrobna razčlenitev: 

 prikaz vseh delov premije, ki so namenjeni kritju posameznih zavarovanih nevarnosti; 

 prikaz dela premije, ki je namenjen investiranju v naložbeni produkt; 

 navedbo višine posrednih in neposrednih stroškov, vključno z razkritjem metodologije 
oziroma načina obračuna teh stroškov. 

 
D. Znesek predvidenih prihodnjih obveznosti zavarovalnice po zavarovalni pogodbi po stanju 

na koncu vsakega posameznega zavarovalnega leta pri naslednjih nominalnih letnih 
stopnjah donosa: 0 %, 4 % in 8 % na leto. 

 
E. Kratko in povprečnemu potrošniku razumljivo pojasnilo o možnostih predčasne prekinitve 

zavarovalne pogodbe in ostalih možnostih, ki jih ima zavarovalec oziroma zavarovanec 
med trajanjem zavarovalne pogodbe. Pojasnilo se lahko glede podrobnosti sklicuje na 
člene splošnih pogojev oziroma drugo pogodbeno dokumentacijo. 

 
F. Navedba, da zavarovalec lahko odstopi od zavarovalne pogodbe v roku, ki ne sme biti 

krajši od štirinajstih dni in ne daljši od tridesetih dni od dneva sklenitve pogodbe. 


