^arobna

mo~

`ivljenjskega
zavarovanja
^arobna mo~ `ivljenjskega zavarovanja je prisotna vsepovsod. Njegovo mo~ ob~uti vsak dan veliko ljudi po
celem svetu, katerih ljubljene osebe so pred svojo prezgodnjo smrtjo sklenile `ivljenjsko zavarovanje. In te police
`ivljenjskega zavarovanja so njihovim dru`inam ali osebam,
ki so bile od njih odvisne, dale varnost in za{~ito.
Zadnje ~ase je bilo veliko napisanega o `ivljenjskih zavarovanjih. Narejenih je bilo veliko primerjav, izra~unov in ne vem
kaj {e vse. Zelo malo pa je bilo napisano o tem, kaj sploh
je `ivljenjsko zavarovanje in zakaj ga prvenstveno potrebujemo. In to v tak{nem jeziku, da bi ga vsakdo razumel. Zelo
malo ljudi namre~ razume zapleten strokovni jezik. V Sloveniji je {e vedno premalo sklenjenih `ivljenjskih zavarovanj.
Eden izmed razlogov je prav gotovo ta, da ljudje premalo
razumejo namen in pomen tega ~udovitega produkta.

»Res je nenavadno, da ljudje zavarujejo svoje domove, pohi{tvo,
avtomobile, ladje in druge stvari, oklevajo pa pri zavarovanju
njihovega življenja, ki je zagotovo najbolj vredno od vsega,
hkrati pa obstaja {e ve~ja nevarnost, da ga izgubijo.«
Benjamin Franklin

^arobna mo~

`ivljenjskega zavarovanja
Prav tako se zadnje ~ase ob poplavi raznih drugih produktov umetno zmanj{uje pomen tega produkta. Ali
kar je {e huje, ena~i se ga z vrsto drugih ﬁnan~nih produktov, kar povzro~a zmedo med ljudmi.
Veliko zavarovalnih zastopnikov in drugih ﬁnan~nih svetovalcev razlaga `ivljenjsko zavarovanje kot primaren produkt, namenjen dodatni pokojnini. Vendar temu ni tako. @ivljenjsko zavarovanje je bilo v prvi
vrsti vedno produkt, ki je bil namenjen zagotavljanju ﬁnan~ne varnosti v primeru nepredvidenih tragi~nih
`ivljenjskih dogodkov.

»Zdaj in vedno sem verjel v `ivljenjsko zavarovanje
… Tudi reve` si lahko ustvari premo`enje z
`ivljenjskim zavarovanjem. Ko si tak{no premo`enje
ustvari, je lahko izjemno zadovoljen, ker ve, da
je njegova dru`ina za{~itena, ~e bi se njemu kaj
zgodilo.«
Harry S. Truman

^e do`ivite, je to var~evanje; ~e umrete, je to
`ivljenjsko zavarovanje.
Smiljan Mori

@ivljenjsko zavarovanje se imenuje zato, ker zagotavlja dostojno nadaljnje `ivljenje tistih, ki jih
pustite za seboj.
Ko se odlo~ite skleniti `ivljenjsko zavarovanje, v
bistvu sploh ne kupite `ivljenjskega zavarovanja,
temve~ izobrazbo za va{e otroke, do`ivljenjski
prihodek za partnerja, pokojnino za staro osebo. Ob nakupu `ivljenjskega zavarovanja kupite
mir, veselje in zadovoljstvo.
@ivljenjsko zavarovanje je edini ﬁnan~ni na~rt
oz. ﬁnan~ni produkt, ki se v celoti izpolni sam,
tudi ~e se vam kaj zgodi. Vsi drugi ﬁnan~ni na~rti
vam namre~ izpla~ajo samo toliko, kot ste vanje
vlo`ili oz. privar~evali. @ivljenjsko zavarovanje pa
pla~a toliko, kot ste nameravali privar~evati.

Nedvomno nih~e ni nesmrten. Noben
posameznik nima ~ude`nega napoja za ve~no
`ivljenje. Poslu{ajte poro~ila ali pa si preberite
osmrtnice - veliko ljudi umre prehitro.
V nekaterih primerih zapustijo svojo dru`ino v
ﬁnan~nem kaosu.
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Kaj sploh imate,
ko v rokah dr`ite polico

`ivljenjskega zavarovanja?
V rokah dr`ite pogodbo za `ivljenjsko
zavarovanje … kos papirja
in kapljo ~rnila.

Vendar to ni vse!
V rokah dr`ite kos papirja, ki vam zagotavlja, da ~e ne boste ve~
zmo`ni slu`iti denarja zaradi prezgodnje smrti, bo va{
partner {e naprej u`ival v udobju in varnosti in `e samo to je
~ude`, zaradi ~esar lahko imate mirno vest.

Vendar to ni vse!
V rokah dr`ite kos papirja, ki vam zagotavlja, da boste imeli
po izteku va{ih delovnih dni pravico `iveti brez dela.
^ude`, ki vama s partnerjem zagotavlja, da se ne bosta morala
soo~ati z vedno manj{imi prihodki. To vama lahko daje vedeti, da
ko ne boste ve~ sposobni slu`iti ali ko tega ne boste ve~
`eleli, bosta oba imela prihodek do konca vajinih `ivljenj.

Vendar to ni vse!
V rokah dr`ite kos papirja, ki vam daje pravico do dele`a
bogastva tega sveta - me{anico med najbolj{imi obveznicami,
hipotekami ter ban~nimi ra~uni. Pravico do kosa premo`enja, ki
ga lahko kupite po obrokih, ki si ga lahko privo{~ite, ker je najbolj varen ﬁnan~ni na~rt, ki ga je ~love{tvo kdajkoli ustvarilo.

Vendar to ni vse!
V rokah dr`ite kos papirja, ki nima konkurence, kar se ti~e
varnosti, vendar je kljub temu ustvarjalen in u~inkovit. Ustvarjalen zato, ker je v enem paketu zdru`eno jamstvo za
varnost va{ega partnerja, va{ih otrok in va{ih lastnih upov za ﬁnan~ni uspeh. U~inkovit zato, ker vam daje
ogromno psiholo{ko spodbudo, da delate za nek cilj. In
u~inkovit zato, ker vam daje dolo~en na~rt, kar vas {e bolj `ene
k cilju, ve~jim dose`kom in ve~jemu zaslu`ku.

Vendar to ni vse!
V rokah dr`ite kos papirja, ki vam poleg vsega na{tetega nudi {e
ve~. Ta pogodba obvezuje, da ~e zaradi invalidnosti (odvisno
od vrste zavarovalne pogodbe in kritja) ne boste mogli ve~ slu`iti
denarja, ostanejo vsa izpla~ila natanko tak{na, kot bi bila, ~e
bi bili zmo`ni nadaljevati z vpla~ili.

Imeti primerno `ivljenjsko zavarovanje je
moralna dol`nost vseh dr`avljanov!
Benjamin Franklin

Vendar to ni vse!
V rokah dr`ite kos papirja, ki je zagotovo pogodba najve~je
vrednosti, ki jo je kdajkoli sestavila civilizirana dru`ba.
Kajti to je pogodba, pri kateri so vse obveznosti na eni strani. Ta pogodba nepreklicno zavezuje ogromno ﬁnan~no ustanovo k dolo~enim obveznostim, medtem ko vas obvezuje
samo k rednemu var~evanju denarja.

Kos papirja in kaplja ~rnila? Ne, temve~
~ude` papirja in ~rnila!
To je torej ~arobna mo~ `ivljenjskega
zavarovanja.
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Brez zavarovanja je vsak ﬁnan~ni
na~rt le program var~evanja
in investiranja, ki umre z vami.
@ivljenjsko zavarovanje predstavlja temelj va{e celotne ﬁnan~ne
strategije in trdne temelje va{e ﬁnan~ne neodvisnosti ter ﬁnan~ne
varnosti, hkrati pa omogo~a, da si brezskrbno na~rtujete prihodnost.

Opcije,
Terminski posli,
Hedge skladi

INVESTICIJE,
RAST PREMO@ENJA

Delni{ki skladi,
indeksni skladi, delnice podjetij, zlato.

VAR^EVANJE

SREDNJE
TVEGANJE

@ivljenjska zavarovanja z nalo`benim
tveganjem oz. nalo`bene police, me{ani
vzajemni skladi, nepremi~ninski skladi,
nepremi~nine, obveznice bank in podjetij.

Pokojninski skladi, denarni skladi,
vezane vloge, dr`avni vrednostni papirji,
obvezni{ki vzajemci.

FINAN^NI
TEMELJ –
FINAN^NA
ZA[^ITA

VISOKO
TVEGANJE

NIZKO
TVEGANJE

Klasi~na `ivljenjska zavarovanja, nezgodno
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje,
premo`enjsko zavarovanje.

ZA[^ITA
DOHODKA IN
PREMO@ENJA

Smiljanova ﬁnan~na hi{a

Va{a ﬁnan~na hi{a se za~ne graditi pri temeljih, ne pa v drugem nadstropju ali pri
strehi. Ko vas bo naslednji~ obiskal kak{en zastopnik, preverite, ali vam z nasveti
morda ne maje trdnih temeljev va{e ﬁnan~ne hi{e.

@ivljenjsko zavarovanje je edini na~rt, ki vam zagotavlja ZNANO vsoto ob NEZNANEM ~asu.
Smiljan Mori
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V bistvu sploh ne kupite `ivljenjskega zavarovanja, temve~ izobrazbo za va{e otroke,
do`ivljenjski prihodek za va{ega partnerja,
pokojnino za staro osebo. Ob nakupu `ivljenjskega zavarovanja kupite mir, veselje in
zadovoljstvo.

Ne dovolite si, da boste kdaj iz
svojih ust sli{ali naslednji stavek:
»Nikoli si nisem mislil/a, da se bo kaj
takega zgodilo prav meni.«

10 najpomembnej{ih koristi
`ivljenjskega zavarovanja …
Lahko sicer re~ete ,,tega ne potrebujem'', toda ali
lahko re~ete ,,moja dru`ina tega ne bo potrebovala''?
Smiljan Mori

1. Nadomesti izgubljen dohodek preminule osebe.
2. Pla~ilo hipoteke, kreditov, posojil itd.
3. Pla~ilo pogrebnih stro{kov in drugih, s temi
povezanimi stro{ki.
4. Pla~ilo {olnine in {tudija za otroke.
5. Zagotovilo, da bodo va{i star{i, stari star{i ali
invalidni sorodniki preskrbljeni.
6. Pla~ilo davkov za nepremi~nine.
7. Kot prepre~ilo, da bi va{ posel za{el v ﬁnan~no
stisko po va{i smrti.
8. Zagotovi va{im poslovnim partnerjem dovolj
denarja, da odkupijo va{ dele` od va{ih dedi~ev.
9. Darilo va{im sorodnikom ali dobrodelnim
ustanovam v primeru va{e smrti.
10. Kot dodatek k va{i pokojnini.
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Pozor! Pametni nasvet …
Iskreno se vam zahvaljujemo, ker ste
Agenciji Mori zaupali »VAROVANJE VA[IH SANJ« in skrb za va{o
pokojnino.
^e boste imeli kakr{nokoli vpra{anje, dilemo ali nejasnost v zvezi
z VA[IM zavarovanjem, nas prosim
nemudoma pokli~ite na telefonsko
{tevilko ...

080 11 30
@ivljenjsko zavarovanje
je v bistvu ﬁnan~ni
re{ilni jopi~, ki ga
oble~ete v primeru, ~e
se va{a ﬁnan~na ladja
za~ne potapljati.
Smiljan Mori

[e posebej bi vas opozorili, da boste
v prihodnje imeli mogo~e veliko klicev
in obiskov iz drugih zavarovalnih agencij. Ponudnikov na tr`i{~u je ~edalje
ve~, zato vam bodo ponujali tak{ne ali
druga~ne 'ugodnej{e pogoje' in vas nagovarjali k sklenitvi nove pogodbe ter
storniranju obstoje~e.
@e jutri boste na televiziji videli razno
razne ponudbe in boste mogo~e v
dilemi, ali ste ravnali prav, ko ste nam
zaupali 'varovanje va{ih sanj'.

^e se bo kaj takega zgodilo, me prosim
obvestite, saj ne bi rad, da karkoli naredite v svojo {kodo samo zato, ker
nekdo gleda samo na svoj `ep.
Vedite, da karkoli vam bodo 'ponujali'
drugi, vam lahko ponudimo tudi
mi, saj zastopamo ve~ zavarovalnic. Moja osebna `elja in `elja na{e
Agencije Mori je, da od danes naprej
mirno spite, saj imate nekoga, na katerega se lahko 100% zanesete.

www.AgencijaMori.com

Za miren spanec postanite
na{ zavarovanec!

Smiljan Mori,
predsednik uprave Agencije Mori, d. o. o.

Temelj ﬁnan~ne neodvisnosti
Brez zavarovanja je vsak ﬁnan~ni na~rt le program
var~evanja in investiranja, ki umre skupaj z vami.
Kako okoli sebe
in svoje družine
zgraditi ﬁnan~no
trdnjavo ...

Smiljan Mori
ﬁnan~ni zdravnik

www.zivljenjskozavarovanje.com

V tej novi revolucionarni knjigi boste odkrili:
• Zakaj je življenjsko zavarovanje temelj vsakega ﬁnan~nega na~rta.
• Zaradi ~esa si ne morete niti vi niti va{a družina privo{~iti življenja brez
življenjskega zavarovanja.
• Katere so najhuj{e posledice, ki vas lahko doletijo, ~e nimate življenjskega
zavarovanja.
• Najpogostej{e mite in napa~ne predstave o življenjskem zavarovanju.
• Zakaj bi morala biti vsaka družina življenjsko zavarovana.
• Kako pravilno dolo~iti va{o potrebo po življenjskem zavarovanju.
• Informacije, ki vam jih ne bi upal povedati marsikateri zavarovalni zastopnik ali ﬁnan~ni svetovalec.
• In {e mnogo, mnogo ve~ ...

Smiljan Mori, predsednik uprave
Agencije Mori, je mednarodno
priznan govornik, avtor in dolgoletni
zavarovalni zastopnik. Je lastnik
Agencije Mori, ki se že ve~ kot
sedem let ukvarja z zavarovalnim
in ﬁnan~nim svetovanjem.

Z `ivljenjskim zavarovanjem je isto kot z obvezno zimsko opremo.
Mogo~e ga do upokojitve ne boste potreboval,
ko pa »vas dobi zima«,
bo prepozno.
Smiljan Mori
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@ivljenjsko zavarovanje

ni za ljudi, ki so umrli.

Ampak

za ljudi, ki `ivijo.

Resni~na izpoved Jo`ice Novak …
»Seveda bom dobila nekaj pomo~i od dr`ave, ampak kdaj?
Mo` je mrtev `e {est tednov, ra~uni pa se kar nabirajo.
Nimam ne denarja, ne dovolj visokih prihodkov, niti potrpljenja. Seveda ga pogre{am, {e vedno ga imam rada, vendar
bi lahko za nekatere stvari malo bolje poskrbel. Vedno se je
delal mo~nega, pametnega, nezmotljivega. To~no se spomnim lanske pomladi, ko nas je obiskal zavarovalni agent. Rekel mu je, da je »popolnoma brez denarja«. Vendar ni imel
pojma, kaj pomeni biti popolnoma brez denarja. Vsak dan
dobivam polo`nice za pla~evanje kreditov, potrebno bo
poravnati njegov minus na transakcijskem ra~unu, otroci
potrebujejo nova obla~ila za {olo, hladilnik je prazen, v~eraj
so nam odklopili {e telefon.«

»Vsako `ensko, ki jo sre~am, ji dopovedujem, naj poskrbi, da
bo njen mo` imel sklenjeno `ivljenjsko zavarovanje, preden
bo prepozno. Ne vem, kaj sploh {e lahko storim.«

»^e bi za na{o varnost namenil le 40 evrov mese~no, sedaj
ne bi bili v tak{ni ﬁnan~ni stiski. Mogo~e kak{na no~ s prijatelji na mesec manj in imeli bi denar, ki bi nas za{~itil.«

Ve~ o koristih tega ~udovitega
produkta si lahko preberete na

www.ZivljenjskoZavarovanje.com
ali pokli~ite spodnjo osebo:
Kontaktna oseba:

Agencija Mori d.o.o.
Partizanska cesta 6
2000 Maribor
telefon 02/ 23 48 400
faks 02/ 23 48 405
e-mail infoaagencijamori.si

Obi{~ite na{e spletne strani: www.AgencijaMori.com, www.NajPosel.com

