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Denis Avdić:
Najraje tvegam
previdno
N EZG ODE

Izogniti se nezgodi
je preprosto.
Razen, kadar ni.
FI N AN C E

Brezplačni izvod

9 pomembnih
odločitev za varno
prihodnost

Nakupovanje je super.

Razen, kadar ni.

NLB Vita Nezgoda
Zavarovanje, ki ga ne potrebujete.
Razen, kadar ga.
Že en sam nepredvidljiv dogodek, kot je npr. neroden padec, poškodba med delom, prometna nesreča,
nam lahko življenje obrne na glavo. Zato sklenite nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda.
Zavarovanje, ki ga ne potrebujete. Razen, kadar ga.
Za več informacij se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici.

www.nlbvita.si

080 87 98

Uvodnik • N L B V I T A

Naredimo
življenje
lepše
KOLOFON

Vita Magazin življenja je oglasna priloga
izdajatelja, namenjena osveščanju in
informiranju o pomenu varčevanja za varno in
aktivno starost, nezgodnega zavarovanja ter
zdravstvenega zavarovanja v tujini.
Izdajatelj: NLB Vita, življenjska zavarovalnica
d.d. Ljubljana,
Trg republike 3, Ljubljana, www.nlbvita.si
Kreativna zasnova, oblikovanje in produkcija:
Image management d.o.o.
Glavna in odgovorna urednica:
Mirella Miškič
Uredniški odbor:
mag. Nataša Kozlevčar,
Daniela Petrova Golob,
Andreja Kandolf,
Tine Pust, CFA,
Blaž Klinar,
Manja Gradišek
Fotografije: Shutterstock,
Image management,
Dejan Nikolić, Barbara Zajc
Tisk: Za Delo, d.d.,
Leykam tiskarna, d.o.o.
Naklada: 40.000
Pravno obvestilo: Tiskovina je informativne
narave. Pridržujemo si pravico do sprememb.
Za morebitne napake v tisku ne prevzemamo
odgovornosti. Vsi uporabniki objavljeno
vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
NLB Vita Nezgoda je nezgodno zavarovanje.
NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje z
medicinsko asistenco v tujini. NLB Vita Izbrana
je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri
katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti
enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje,
da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega
življenjskega zavarovanja nižji od zneska
vplačil v naložbeno življenjsko zavarovanje,
prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo
zavarovalne vsote in/ali odkupne vrednosti
police jamči NLB Vita, življenjska zavarovalnica
d.d. Ljubljana. Zavarovalnica, ki trži in sklepa
zavarovanja: NLB Vita, življenjska zavarovalnica
d.d. Ljubljana. Zavarovanja tržijo poslovne
enote NLB d.d. Banka pri tem nastopa kot
zavarovalna posrednica ter za donose in
izplačila glavnice ne jamči. NLB Vita Izbrana
ni depozit in ni vključena v sistem zajamčenih
vlog. Druge osebe, ki gradivo uporabljajo za
trženje: NLB d.d..
Obvestilo bralcem publikacije
Vita Magazin življenja št. 2:
Obveščamo vas, da smo vsebino članka
na straneh 4 in 5 iz tiskovine Vita Magazin
življenja št. 2 popravili naknadno, po izdaji
tiskane verzije. Popravljeno različico si lahko
preberete na spletni strani
www.nlbvita.si/svetovalnica.
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Življenjska zavarovalnica

Jeseni, ko se narava odene v svoje čudovite barve, je čas za
nove dogodivščine, ki ne popestrijo le vsakdana, pač pa delajo
življenje preprosto lepše. Lovljenje zadnji sončnih žarkov na
morju, skok čez vikend v eno izmed očarljivih evropskih prestolnic ali le kratek nakupovalni izlet – kamorkoli se boste že
odpravili, poskrbite, da si boste nabrali novih moči. A pri tem
nikar ne pozabite, da nesreča nikoli ne počiva. To zelo dobro
ve tudi naš tokratni sogovornik, voditelj Denis Avdić. Njegovim šalam se že leta smeji vsa Slovenija, ne vedo pa vsi, da je
bil priljubljeni komik v uniformi policista priča marsikateri
bridki življenjski usodi. Naše novo nezgodno zavarovanje NLB
Vita Nezgoda lahko poskrbi, da boste ob takšni ali drugačni
nesreči udarec finančno laže prebrodili. In če bi imela nesreča
tragičen konec, vi pa kredit, ki bi obremenil najbližje? Tovrstnim primežem usode se lahko izognete s sklenitvijo našega
življenjskega zavarovanja NLB Vita Odgovorna.
Odgovornost nam v zrelih letih življenja nalaga tudi, da za
stroške svojega pogreba poskrbimo sami – ob pomoči preprostega življenjskega zavarovanja NLB Vita Senior. Pri NLB Vita
si želimo, da bi znali sami odlično skrbeti za svoje finance,
zato smo vam pripravili tudi kratek vodnik, kako do varne denarne prihodnost. Vse to in še več preberite v novi številki naše
revije, ki smo jo obogatili z veselimi novicami iz živalskega
sveta. V ljubljanskem ZOO-ju sta namreč pred časom tudi ob
naši pomoči svoj dom našla dva čudovita sibirska tigra, Vita
in Vito, družine z otroki pa že nekaj časa tam razveseljujemo z
dvema otroškima igriščema NLB Vita.
V NLB Viti vam radi polepšamo življenje, zato vas vabimo,
da nas obiščete v katerikoli NLB Poslovalnici. Naši izkušeni
svetovalci vam bodo znali dati pravi nasvet, kako poskrbeti za
svojo prihodnost. Več informacij najdete tudi na www.nlbvita.si.
Želim vam prijetno in sproščeno jesen.
Mirella Miškič
direktorica sektorja
sklepanja zavarovanj
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N L B V I T A • Intervju
Življenjska zavarovalnica

Z njegovimi zabavnimi
domislicami se zbujajo
poslušalci Radia 1, stene
dvoran po Sloveniji pa
stresa smeh, ki ga zna
iz obiskovalcev izvabiti s
svojimi stand-upi. Tako
je bilo že s predstavo
Udar po moško, nič
manj uspeha – in smeha
– pa ne obeta
niti njegov najnovejši
odrski dosežek.

DENIS
Avdić

Vesna Ravnikar Foto: Dejan Nikolić

2
Magazin življenja

N L B V I TA

Življenjska zavarovalnica

V predstavi Moški so z Marsa, ženske
so z Venere Špas teatra, ki si jo med 17.
in 28. oktobrom lahko ogledate v Kulturnem domu Mengeš, nas bo poučeval
o razlikah med moškimi in ženskami ter o
vsakodnevnih težavah in nerazumevanju
nasprotnega spola. A Denis Avdić ni le tisti
slovenski komik ter radijski in televizijski
voditelj, ki mu po ostrini humorja ni lahko
biti enak. Je tudi nekdanji policist, ki je pred
leti težavne delovne razmere, v katerih
se je vsakodnevno soočal z različnimi
nesrečami, okrutnim nasiljem in zlorabo
drog, zamenjal za radijski mikrofon. »Najraje tvegam previdno,« nam je v intervjuju
zaupal očka malega Tima, izvedeli pa smo
tudi, katera izmed življenjskih ‘vlog’ mu je
pisana na kožo.
Ste človek številnih talentov – ne poznamo
vas samo kot televizijskega voditelja
in jutranji radijski glas, ste tudi odličen
imitator in eden naših najboljših stand-up
komikov, ob tem pa ne smemo pozabiti niti
na vašo prejšnjo poklicno pot policista ter
celo kariero gostilničarja. V katero izmed
teh ‘profesionalnih’ vlog se vam je najlaže
vživeti?
Najlaže se vživim v policista. Vse, kar moraš
narediti, je, da se postaviš ob cesto in
gledaš avtomobile. Po dveh urah gledanja
greš na malico. Mislim, da je to dovolj lahko.
S predstavo Udar po moško ste ob pomoči
Vida Valiča v zadnjih letih nasmejali
več kot 161.000 gledalcev. Glede na ta
zavidanja vreden podatek nam lahko torej
iz prave roke poveste, čemu se Slovenci
najraje smejimo.
Najraje se smejimo predstavam v Špas
teatru.
Imate kakšno razlago, zakaj je tako?
Mislim, da je tako zaradi tega, ker je
Slovenec plačal za vstopnico in tukaj gre

»Razumem
stisko ljudi in bi
vsem pomagal,
a na koncu spoznaš,
da vsem vendarle ne
moreš. In to je
najbolj grozen
občutek.«

za temeljno slovensko potrebo, da ‘nč
noumo stran metal’. Vstopnico je treba
izkoristiti do konca.
Od kod sploh črpate ideje za svoje
komične nastope?
Na bencinski pumpi. Vse skupaj načrpam
pri mestu z napisom Zrak/voda.
Obstajajo področja, na katera s humorjem ne želite posegati?
S humorjem ne bi posegal na področja
Pivke, Nove Sušice in Poreča.
Kaj je po vašem mnenju ključ do uspeha
na kateremkoli področju v življenju?
Sedenje doma. Mislim, da če človek
dovolj dolgo sedi doma in čaka, bo že
nekdo prišel k njemu. Vsaj kakšen agent,
ki ponuja izredno priložnost za zaslužek.
Pred dvema letoma ste postali očka. Vam
je očetovstvo spremenilo življenje?
Imeti otroka je, kot da bi imel diplomo s
faksa v Sloveniji. Nč ne morš! Več ali manj
si doma.
Kakšen je vaš starševski moto? Kako
vzgajate sina Tima?
‘Boljš met velik trebuh, kokr met velik
nadur.’ Kako vzgajam Tima? KDO PA JE
MENE VZGAJAL? Vse samo starši starši
starši!!! Dons majo otroc polno rit vsega,
kaj smo pa mi mel? KAAAJ?
Saj res, le kaj … Kakšne spomine na
svoje otroštvo imate? Česa se najraje
spominjate?
Imam odlične spomine na otroštvo.
Življenje je bilo igra in domišljija me je
popeljala, kamorkoli sem si želel. Najraje
se spominjam časov, ko sem lahko nonstop jedel vso nezdravo hrano in se to ni
nikjer poznalo.
Star slovenski pregovor pravi, da nesreča
nikoli ne počiva. Ste v življenju previdni
ali radi tvegate?
Najraje tvegam previdno.
Kot nekdanji policist ste verjetno videli
precej nesrečnih dogodkov, tudi zelo hudih prometnih nesreč. Kako ste se soočali
s takšnimi neprijetnimi dogodki?
Na začetku vsekakor ni bilo enostavno
gledati prometne nesreče, poškodbe,
samomore ... Na žalost, ja, rekel bom
na žalost, se sčasoma na to privadiš.
Nikoli pa zares vse te podobe ne
izginejo. Nekoč mi je sodnica na sodišču
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»Zase
si najbolj
želim zdravja.
Vse drugo
pride s trdim
delom.«
rekla, da sem se za ta poklic odločil, v
nasprotnem primeru pa naj grem kar
za peka. Šel sem, hvala bogu, na radio
(smeh).
Česa vas je naučilo policijsko delo?
Predvsem samostojnosti, odločnosti,
prevzemanja odgovornosti in iznajdljivosti. Kot policist moraš obvladati različna
področja. V enem dnevu se ti lahko
zgodi, da moraš obravnavati prometno
nesrečo in na podlagi razbite pločevine
ugotoviti, kaj je nesrečo povzročilo, v naslednji uri te pošljejo na pogin rib v reki
in si kar na lepem okoljevarstvenik, nato
imaš pred seboj truplo in si forenzik, ki
ugotavlja, ali gre za umor ali samomor,
nato greš nekomu v stanovanje, kjer sta
se partnerja sprla in stepla, tam moraš
biti psiholog, zdravnik in poznavalec
družinskega prava, nato se ukvarjaš
s težavnimi mladoletniki in z drogo,
potem imaš sosedske spore, pozneje
rešuješ gospodarsko kriminaliteto in
moraš biti poznavalec računovodstva ...
Je že res, da ima policija za vsako stvar
ljudi, ki se ukvarjajo z njo, vendar je v
prvi fazi raziskave policist tisti, ki opravi
prvo in najbolj umazano delo.
Svoj čas pogosto namenjate tudi
dobrodelnosti. Kaj vas vodi, da želite
pomagati ljudem v stiski?
Mogoče to, da sem bil tudi sam eden
tistih, ki so potrebovali pomoč. Ker na
neki način razumem stisko ljudi in bi
vsem pomagal, a na koncu spoznaš, da
vsem vendarle ne moreš. In to je najbolj
grozen občutek.
Kaj je tisto, kar si zase v življenju
najbolj želite?
Zase si najbolj želim zdravja. Vse drugo
pride s trdim delom.
Kaj pa si želite za svojo družino?
Enako kot zase. Zdravje. Saj ne vem, če
pomaga, a bom kljub temu dodal – želim
si glavni dobitek na eurojackpotu, pa da
bi sin postal nogometaš Barcelone.

N L B V I T A • Zavarovanje za tujino
Življenjska zavarovalnica

Predstavljamo vam pet
priljubljenih evropskih prestolnic,
ki to jesen vabijo s še posebej
atraktivnim dogajanjem.
Gurmanski užitki, umetniški
dosežki, divji ritmi ali filmske
poslastice … izbira je vaša!
Preden se odpravite novim
dogodivščinam naproti, nikar
ne pozabite na zdravstveno
zavarovanje. Nesreča nikoli ne
počiva, pa čeprav se od doma
odpravite le za mini oddih.

5 prestolnic, 1 zdravstveno
zavarovanje, nič skrbi
London

Glavno mesto Združenega kraljestva
Velike Britanije in Severne Irske bo
oktobra razveselilo vse ljubitelje
gurmanskih presežkov. Do 31. oktobra
v Londonu namreč poteka Restaurant
Festival – trije tedni izbranih gurmanskih dogodkov. Nekatere izmed
najboljših (in najdražjih) restavracij
v mestu bodo v tem času pripravile
prav posebne menije svojih najbolj
zvezdniških jedi po precej bolj dostopnih cenah. Edinstvena priložnost,
da poskusite umetnije nekaterih
najboljših chefov na svetu. Se boste
v Londonu morda mudili zadnji dan
oktobra? Potem ne prezrite najbolj
divje zabave za noč čarovnic v Evropi.
Dark Circus Party Halloween Special,
ki bo potekala v zapuščenem cirkusu
(lokacija še ni znana), je nepozaben večer iluzije, ‘groze’ in
užitkov.
SVETUJEMO: Povzpnite se na ogromno
kolo London Eye in
si oglejte London s
ptičje perspektive,
spoznajte slavne v
muzeju voščenih
lutk Madame
Tussauds.

Pariz

Francoska jesen je tudi letos v znamenju
umetnosti. V Parizu do konca decembra
namreč poteka tradicionalna, letos že
44. multidisciplinarna prireditev Autumn festival, ki združuje največje
dosežke s področij gledališke,
glasbene, plesne, filmske in
vizualne umetnosti. Festival,
ki bo potekal na različnih
prizoriščih, se ponaša z vrhunskim programom predstav
najbolj talentiranih umetnikov
ta hip. Ne prezrite dogodka
sezone za ljubitelje klasične
glasbe – koncertov v prenovljeni
cerkvi La Sainte Chapelle, ki jo
je v 13. stoletju zgradil Ludvik IX.
Obnova, ki je trajala sedem let in stala
kar devet milijonov evrov in pol, je prava
paša za oči. Vas navdihuje balet? V Palais
Garnier je oktobra na sporedu predstava
Tribute to George Balanchine & Jerome Robbins, hommage dvema najbolj priznanima
ameriškima koreografoma našega časa, ki
sta oblikovala sodobni ples 20. stoletja.
Ogled je obvezen!
SVETUJEMO: Povzpnite se na Eifflov
stolp, sprehodite se po Elizejskih poljanah, obiščite Notredamsko katedralo,
oglejte si Montmartre in odkrijte svojo
divjo plat v zabavišču Moulin Rouge.

NLB
Vita Tujina
je zavarovanje, ki ob
bolezni ali poškodbi med
potovanjem ali bivanjem
v tujini krije stroške
nujne zdravniške
oskrbe.
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Potujte brez skrbi

Istanbul

Istanbul, čarobna fuzija Zahoda in
Vzhoda, Evrope in Azije, tradicije in
modernosti, bo v čast kraljice kriminalnih
romanov Agathe Christie, med drugim avtorice romana Umor na Orient ekspresu,
ki je Istanbul postavil v središče misterija
Vzhoda, ob 125. obletnici pisateljičinega
rojstva 22. oktobra organiziral teden
teme, ki bo v mesto pripeljal avtorje
kriminalnih romanov z vsega sveta –
med drugim britanskega pisca uspešnic
Alexandra McCalla Smitha (avtorja Prve
damske detektivske agencije), ameriško
avtoriteto s področja viktorijanskih
krimičev Leslieja S. Klingerja (The New
Annotated Sherlock Holmes), Petrosa
Markarisa, pisca romanov o grškem
policistu Costasu Haritosu, Roberta
Costantinija (The Deliverance of Evil) in
Francoza Jean-Christopha Rufina (Abesinec, Vonj po Adamu). Na programu bo
vrsta zanimivih dogodkov, ki se jih bodo
udeležili tudi slavni avtorji.
SVETUJEMO: Obiščite cerkev Hagia Sofia,
plačo otomanskih sultanov Topkapi in
Modro mošejo. Sprehodite se čez most
Galata in se ustavite v Arheološkem
muzeju, Muzeju turške in islamske
umetnosti in palači Dolmabahçe Sarayı.
Obvezno se preizkusite tudi v barantanju
na tržnici Grand Bazaar.

Barcelona

Glavno mesto Katalonije zaznamujejo
baročna arhitektura, znamenite umetniške
stvaritve Antonija Gaudija, ljubke tržnice,
odlični tapasi in … dobra glasba. To jesen
v Barcelono prihaja nekaj velikih imen, ki
bodo navdušila vse privržence sodobnih
ritmov. Od 23. do 25. oktobra bo že osmič
potekal popularni glasbeni festival San
Miguel Primavera Club. 7. novembra prihaja popularna angleška rock skupina Supertramp, 19. ameriški rokerji Foo Fighters,
24. in 25. novembra pa bo na odru arene
Palau Sant Jordi nastopila Madonna, nesporna kraljica popa, ki pripravlja kar dva
koncerta, in sicer Material girl in Superstar
Madonna. Ljubitelji jazza ne prezrite 47.
mednarodnega jazzovskega festivala, enega najpomembnejših tovrstnih dogodkov
na svetu, ki bo potekal do 11. decembra.
SVETUJEMO: Obiščite baziliko Templo
de la Sagrada Familia, življenjsko delo
arhitekta Antonija Gaudija, in park Joana
Miroja. Povzpnite se na hrib Montjuïc in
uživajte v lepem razgledu, ne preskočite
ogleda osvetljenih fontan futurističnih
vodnjakov Font Màgica in si rezervirajte
čas za sprehod po nakupovalni ulici Ramblas, kjer vas čaka odličen shopping.

Tudi za nekajdnevno potovanje v
katero izmed evropskih prestolnic
priporočamo sklenitev zdravstvenega
zavarovanja z asistenco v tujini NLB
Vita Tujina. To je zavarovanje, ki ob
bolezni ali poškodbi med potovanjem ali
bivanjem v tujini krije stroške nujne
zdravniške oskrbe in nujnega
zdravstvenega prevoza, zagotavlja
pa tudi medicinsko asistenco v
slovenskem jeziku.
Premija za petdnevno zavarovanje z
zavarovalno vsoto 25.000 EUR za
posameznika znaša 9,17 EUR, za
celotno družino pa 16,30 EUR. Že za
nekaj evrov lahko torej poskrbite, da
vam v primeru poškodbe ali bolezni
ne bo treba plačati stroškov
zdravljenja ali prevoza, ki bi lahko
tudi za nekajkrat presegli stroške vašega
potovanja.
Če sami ali z družino večkrat na leto
potujete v tujino, pa lahko z NLB Vita
Tujino Multitrip zmanjšate svoj račun
za zdravstveno zavarovanje za tujino.
Velja namreč za večkratna potovanja v
tujino v obdobju enega leta, pri čemer
je zavarovalno kritje na vsakem izmed
teh potovanj omejeno na prvih 45 dni
potovanja.

Rim

Vsi filmofili, pozor! Do 24. oktobra bo v Rimu potekal mednarodni
filmski festival Rome Film Fest 2015, letos pod umetniškim
vodstvom pisatelja in režiserja Antonia Monde. Festival bo odprl
film Truth Jamesa Vanderbilta, v katerem glavni vlogi igrata
oskarjevca Cate Blanchett in Robert Redford. Na rdeči preprogi
pričakujte velike zvezde filmskega sveta, sodelovanje pri
spremljevalnih dogodkih so namreč potrdili kultni režiser Wes
Anderson, Pulitzerjeva nagrajenka, pisateljica Donna Tartt, z
oskarjem ovenčani režiser William Friedkin, zakonca in oskarjevca Joel Coen in Frances McDormand ter številni drugi.
SVETUJEMO: Obiščite Kolosej, enega pomembnejših simbolov
Rima, ter Forum Romanum v njegovi bližini. Vrzite novčič
za srečo v vodnjak Fontana di Trevi, privoščite si sladoled na
Španskih stopnicah in si oglejte tempelj rimskih bogov Panteon.
Nepogrešljiv je tudi ogled Vatikana, ozemlja Svetega sedeža z
baziliko sv. Petra.
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Kje
lahko
sklenete
zavarovanje?
Zavarovanje lahko sklenete v
katerikoli NLB Poslovalnici ali na
spletni strani www.nlbvita.si.
Za več informacij pokličite na
080 87 98 ali nam pišite na
info@nlbvita.si.

N L B V I T A • Nezgoda
Življenjska zavarovalnica

Izogniti se nezgodi je
preprosto. Razen, kadar ni.
Bodimo iskreni. Življenje je večinoma predvidljivo in z malce previdnosti se lahko
izognemo marsikateri nevšečnosti. A že en sam nepredvidljiv dogodek lahko
življenje obrne na glavo.
Mogoče vas bo presenetil podatek, da se največ
nezgod zgodi doma in v prostem času. Nezgoda pa
se seveda lahko zgodi tudi v prometu, na delovnem
mestu ... Skratka kadarkoli in kjerkoli. In njene
posledice lahko v veliki meri vplivajo tudi na vaše
finančno stanje in finančno stanje vaše družine.

NLB Vita Nezgoda je preprosto nezgodno zavarovanje,
ki ponuja kritje za nezgodno smrt, nezgodno smrt v
prometni nesreči, nezgodno invalidnost ter nadomestilo
za zlom kosti. Izbirate lahko med različnimi paketi.
Obseg kritij je prilagojen dejanskim finančnim potrebam
stranke v primeru nezgode. Vsakemu paketu se lahko
poljubno priključi še paket kritij dnevnega nadomestila
za aktivno zdravljenje in bolnišnični dan. Zavarovanci,
stari od 14 do vključno 64 let, lahko sklenejo Osnovni,
Dvojni ali Premium paket.

Za tiste, ki svojo finančno varnost in finančno varnost
svojih najbližjih neradi prepuščate naključju, je na
voljo nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda.
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*Glede na delo, ki ga stranka opravlja, jo zavarovalnica razvrsti v ustrezni razred tveganosti oz. v t. i. nevarnostni razred. Prikazane mesečne premije so informativne in veljajo za posameznike, ki opravljajo delo v 1.
nevarnostnem razredu. **V skladu z ZDPZP se od sklenjenega nezgodnega zavarovanja plačuje 8,5-% davek od zavarovalnih poslov, ki se odmeri od zavarovalne premije. Davka od zavarovalnih poslov se ne plačuje
od nezgodnih zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od dobe 10 let. DPZP pri nezgodnem paketu Senior se ne obračuna v primeru, da ga sklene oseba, stara 65 let, za dobo 10 let.

Življenjska zavarovalnica

V spodnji tabeli si lahko izberete primeren paket zase.
Izbranemu paketu se lahko priključi poljuben paket kritij
dnevnih nadomestil.
ZAVAROVALNE VSOTE ZA OSNOVNI, DVOJNI IN PREMIUM PAKET.
Paket osnovnih kritij*

OSNOVNI

DVOJNI

PREMIUM

Nezgodna
smrt

20.000 EUR

40.000 EUR

75.000 EUR

Nezgodna smrt
v prometni nesreči

30.000 EUR

50.000 EUR

85.000 EUR

Trajna
invalidnost

20.000 EUR

40.000 EUR

75.000 EUR

100-%
trajna invalidnost

80.000 EUR

160.000 EUR

300.000 EUR

Nadomestilo
za zlom kosti

5.000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

Višina mesečnega
obroka premije**

9,00 EUR

15,07 EUR

25,67 EUR

Paket kritij dnevnih
nadomestil*

MALI

SREDNJI

VELIKI

Dnevno nadomestilo
za aktivno zdravljenje

10 EUR

15 EUR

25 EUR

Dnevno nadomestilo
za bolnišnični dan

20 EUR

30 EUR

50 EUR

Višina mesečnega
obroka premije**

3,25 EUR

4,88 EUR

8,12 EUR

Za
več informacij
obiščite spletno stran
www.nlbvita.si ali
pa se oglasite v najbližji
NLB Poslovalnici, kjer
lahko zavarovanje
tudi sklenete.

Pomembna
prednost
NLB Vite Nezgode
so visoke
zavarovalne vsote
za nezgodno
invalidnost, ki
zavarovancu
omogočijo
prilagoditev
na spremenjen
življenjski slog
v primeru težjih
poškodb.

Za osebe, stare od vključno 65 do
vključno 74 let, je na voljo Senior paket.
Paket kritij

SENIOR

Nezgodna smrt

10.000 EUR

Nezgodna smrt v prometni nesreči

20.000 EUR

Trajna invalidnost

10.000 EUR

100-% trajna invalidnost

40.000 EUR

Zlom kosti

2.000 EUR

Dnevno nadomestilo za bolnišnični dan

10 EUR

Višina mesečnega obroka premije**

9,00 EUR

NLB Vita Nezgoda

Zavarovanje, ki ga ne potrebujete. Razen, kadar ga.
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N L B V I T A • NLB VITA in ZOO Ljubljana
Življenjska zavarovalnica

Pogled v živalski svet
Ljubitelji domačih živali in eksotičnih primerkov ste Živalski vrt Ljubljana zagotovo
obiskali že večkrat. Kako tudi ne, saj lahko v naravnem okolju krajinskega parka
med Tivolijem, Rožnikom in Šišenskim hribom ob pestri ponudbi najrazličnejših
dogodivščin živali dodobra spoznate – nekatere pobožate, druge opazujete s
strokovnim vodstvom, tretje spremljate med hranjenjem ali zanje celo izdelate igračo.
V ZOO Ljubljana je zabavno od jutra do večera, vse leto, od januarja do decembra.
K dobremu počutju tako živali kot obiskovalcev pripomore
tudi življenjska zavarovalnica NLB Vita, ki že od leta 2009
podpira delovanje živalskega vrta Ljubljana. Ob svoji
desetletnici so omogočili graditev bivališča za sibirska
tigra Vita in Vito. Njuno novo domovanje je postala 4.000
kvadratnih metrov velika ograda, zgrajena po najnovejših
standardih z več opazovališči za obiskovalce. Po zaslugi NLB
Vita sibirska tigra bivata v eni najlepših, najmodernejših
in najbolj naravnih ograd za tigre v Evropi. Sibirska tigra
sta mlad par, namenjen razmnoževanju, saj so sibirski tigri
v naravi zelo ogroženi. Živi jih le še kakih 500. Tigri so
samotarji, združujejo se le v času parjenja, za mladiče skrbi
le samica, zaradi česar je ograda razdeljena na dva prostora.
Večji je namenjen samici z mladiči, manjši pa samcu. V
času parjenja bodo tigra združili in upali, da bosta imela

mladiče predvidoma spomladi 2016. Ogradi sta opremljeni
s plezali, z razglednimi točkami, s skrivališči in z bajerjem, v
katerem se tigra rada namakata. Za njuno psihofizično dobro
počutje poskrbijo zaposleni z ustrezno hrano, veterinarsko
preventivno oskrbo, pa seveda s treningi in popestritvami.
To pomeni, da jima v ogrado vsak dan dodajo kakšno
presenečenje v obliki različnih igral. Obiskovalci se lahko z
njima srečajo tudi ob programih Oskrbnik živali za en dan
ter Srečaj svojo najljubšo žival.
Zavoljo zavarovalnice NLB Vita je prijetnejše, predvsem
pa bolj varno tudi domovanje risov. Po hudi škodi, ki so
jo zaradi žleda povzročila padajoča drevesa, je NLB Vita
poskrbela za obnovo ograde risov, v kateri danes bivajo
trije samci – Rožnik, Kiril in Siret. Ograda, velika 2600 m2,
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Življenjska zavarovalnica

NAGRADNA
IGRA
nlb Vita
Z NLB VITO V ŽIVALSKI
VRT … vse leto!
Ste ljubitelj živalskega vrta? Potem
sodelujte v naši nagradni igri in se
potegujte za družinsko letno vstopnico
za Živalski vrt Ljubljana.

Odgovorite na spodnje
nagradno vprašanje in
izpolnite kupon ali pa obrazec
na spletni strani
www.nlbvita.si

n Jeseni in pozimi lahko živali bolje
opazujete, saj je obiskovalcev manj.
Živalski vrt je lep v vsakem letnem
času in v vsakršnem vremenu.

ter nam ga do vključno 31. 10.
2015 pošljite na naslov NLB Vita
d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000
Ljubljana. Med prispelimi pravilnimi
odgovori, ki bodo vsebovali ime in
priimek ter točen e-naslov, bomo
izžrebali tri srečne dobitnike družinske
letne vstopnice za Živalski vrt Ljubljana.
Za sodelovanje v tej nagradni igri
veljajo Pravila sodelovanja v nagradni
igri »Z NLB Vito v živalski vrt«, in so
objavljena na spletnem naslovu
www.nlbvita.si v rubriki sporočila za
javnost.

n Oglejte si urnike hranjenja in
dogodivščine na dan obiska ter uro
obiska prilagodite tako, da boste
živali videli pri teh dejavnostih.

Katero zavarovanje je priporočljivo
skleniti pred odhodom v tujino?

Nasveti
za obiskovalce
n Za ogled ljubljanskega živalskega
vrta potrebujete približno tri ure.
se razprostira v naravnem gozdu. Na
novo so uredili tudi notranje prostore,
kamor lahko rise pred nevihtami ali
drugimi naravnimi nevšečnostmi tudi
zaprejo in tako v prihodnosti preprečijo
njihov morebitni pobeg iz ograde, če
bi se podrlo kakšno drevo. Dva nova
risja samca, ki so ju pridobili iz živalskih
vrtov v Nemčiji, sta se hitro navadila na
novo domovanje. Ker vse tri oskrbniki
redno trenirajo, pridejo pred razgledni
podest za obiskovalce, kadar jim
prinesejo hrano.
Dan v ljubljanskem živalskem vrtu je
vedno nekaj posebnega. Vrsta zanimivih
programov poskrbi za poučno zabavo,
ki gradi pozitiven in spoštljiv odnos
človeka do živali. Družine z otroki lahko
sprostite ventilčke na dveh odlično
urejenih igriščih NLB Vita, kjer lahko
svoje plezalske in druge sposobnosti
tako mali kot veliki otroci preizkušajo
na otroškem igrišču Začarani gozd in
družinskem igrišču Afriška vas. Ne
prezrite pa niti prav posebnih dogodkov
v Živalskem vrtu Ljubljana, ki jih
vsako leto organizira NLB Vita. Zadnji
Razigran dan se je zgodil 29. 8. 2015,
za prihodnje datume pa spremljajte
spletno stran www.nlbvita.si.

n Poti, ki vodijo po živalskem vrtu,
so peščene, del živalskega vrta pa
leži na hribu. Za obisk potrebujete
primerno obutev, saj je teren na
nekaterih delih zahtevnejši.

NAGRADNO VPRAŠANJE

KUPON ZA NAGRADNO IGRO
Ime in priimek: _____________________

n Kadar je vreme deževno in hladno,
si lahko ogledujete živali, ki bivajo v
notranjih prostorih.

Naslov: ___________________________

n Živali imajo posebne jedilnike z
natančno določenimi količinami,
kakovostjo in vrsto hrane. Prevelika
količina ene vrste hrane je za
žival lahko usodna, zaradi česar
v živalskem vrtu prosijo, da sami
živali ne hranite. Lahko pa pomagate
oskrbnikom pri programih Kupon
za hranjenje živali, Srečaj svojo
najljubšo žival in Oskrbnik živali za
en dan.

E-naslov:__________________________

n Kupite cenovno ugodno letno ali
polletno vstopnico in dogajanje v
živalskem vrtu spremljajte vsak dan.

Datum: ___________________________
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Telefon: __________________________

Pravilen odgovor na nagradno vprašanje se
glasi:_____________________________
Izjava:
S svojim podpisom na tem kuponu potrjujem, da sem v celoti
prebral in se strinjam s Pravili sodelovanja v nagradni igri
»Z NLB Vito v živalski vrt«.

Podpis:___________________________

N L B V I T A • Senior
Življenjska zavarovalnica

Za stroške pogreba
bomo morali poskrbeti sami
V letu 2014 so do povračila pogrebnine in posmrtnine postali
upravičeni le socialno ogroženi. To pomeni, da bomo za stroške
pogreba morali poskrbeti sami. Cene pogrebov so od 590 EUR naprej.
O stroških pogreba razmišljamo
le redko pred tem, ko se z njimi
soočimo sami. O smrti in pogrebih
je marsikomu težko govoriti, zaradi
česar se v družinskem krogu o tem
le redko pogovarjamo. A po smrti
določeni stroški pač nastanejo
in nemogoče se jim je izogniti.
Če sami prej ne poskrbimo za to,
obremenimo svoje bližnje, česar
pa seveda ne želimo.

Nekoč, ko mene več ne bo

Življenjska zavarovalnica NLB
Vita, d. d. Ljubljana vam že danes
ponuja rešitev − preprosto
življenjsko zavarovanje NLB Vita
Senior, s katerim lahko zagotovite
za pogreb potrebna sredstva in
bližnjim olajšate stisko. Zavarovanje, ki ga lahko sklenete že za
10 EUR na mesec in je namenjeno
vsem, starim med 50 in 80 let,
sklenete brez preverjanja zdravs-

tvenega stanja. Višina zavarovalne
vsote je odvisna od vaše starosti ob
odločitvi za zavarovanje in od višine
premije, ki jo boste plačevali. Če se
vam najvišja mogoča vsota zavarovanja zdi premajhna, lahko sklenete
dve zavarovalni pogodbi in vsoto
tako podvojite. Kdo bo upravičenec
do zavarovalnine, določite sami.
Se pa sredstva, ki jih upravičencu
izplačamo v 48 urah po prejemu
popolnega zahtevka, lahko porabijo
tudi v druge namene, ne zgolj za
stroške pogreba.
Z življenjskim zavarovanjem NLB Vita
Senior se lahko že danes razbremenite teže prihodnosti in se resnično
posvetite stvarem, ki so za vas
pomembne zdaj.
Za več informacij se oglasite v
najbližji poslovalnici NLB, pokličite
na brezplačno telefonsko številko
080 87 98 ali pa informacije poiščite
na spletni strani www.nlbvita.si.
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Če
zavarovanje
sklenete pri 65 letih in
plačujete mesečno premijo v
višini 20 EUR,
bodo lahko vaši upravičenci
prejeli zavarovalno vsoto
v višini 2.670 EUR.
Več na www.nlbvita.si

Lifestyle • N L B V I T A
Življenjska zavarovalnica

Kako
izboljšati
spomin?
Kar naprej iščete ključe? Ne
veste, kje ste (spet) pustili
torbico? Tudi spomin se
poleni, zato ga je treba
trenirati in ustrezno ‘negovati’. Predstavljamo vam
štiri preproste načine, kako
ga učinkovito krepiti.

1

2

HRANA ZA MOŽGANČKE

Dejavnost možganov je povezana
tudi s prehrano. Pomembno vlogo pri
ohranjanju dobrega spomina imajo
naravni vitamin E, močan antioksidant,
ki preprečuje propadanje možganskih
celic in skrbi za hitrost razmišljanja,
pa tudi vitamini B1, B2, B3, B7 in
B12 – zadnji preprečuje škodo, ki jo
na možganskih celicah povzročajo
prosti radikali. Izmed mineralov so za
boljši spomin še posebej pomembni
mangan, jod, bor in cink. Strokovnjaki
svetujejo, da v prehrano, če želite
imeti dober spomin, uvrstite čim
več oreškov in semen, še posebej
sončničnih in bučnih, jabolka, hruške,
rdeče grozdje, suhe slive in dateljne,
gozdne sadeže, kot so robidnice in
maline, brusnice ter pršut, jajca, kislo
zelje, olivno olje, česen, peteršilj in
rožmarin.

SPROSTITEV KREPI SPOMIN

Tudi pogost stres in kronična
utrujenost lahko poslabšata delovanje
spomina. Zdrave spalne navade so
pri tem ključne – stresu in utrujenosti
so namreč bolj izpostavljeni tisti,
ki hodijo v posteljo po polnoči ter
spijo pet ur in manj. Strokovnjaki

3

zato priporočajo, da greste spat
najpozneje ob 22.00 in spite okoli
osem ur (otroci deset). Tudi gibanje
je odličen bojevnik proti stresu.
Telovadba namreč sprošča endorfine,
ki jih imenujejo tudi hormoni sreče.
Pomembno je, da v življenju počnete
stvari, ki vas veselijo in sproščajo.
Pri tem se nikar ne izgovarjajte, da
nimate časa, dovolj je namreč že 15
minut na dan!

IZBOLJŠAJTE
KONCENTRACIJO

Spomin je povezan tudi s tem,
kolikšne koncentracije smo zmožni.
Poskusite jo okrepiti s to vajo.
• Na delovno mizo postavite uro.
Nastavite jo na 12.00, tako se boste
lahko popolnoma osredotočili na
premikanje sekundnega kazalca.
Začnite ga spremljati, ko bo na
številki 12. Z očmi mu sledite, dokler
se ne utrudite ali pa vam misli
ne zbežijo drugam. Zapišite si, v
kolikšnem času se to zgodi. Večini
ljudi uspe kazalec osredotočeno
opazovati od 25 do 30 sekund.
• Vajo ponavljajte in skušajte pri tem
kazalec vsakič spremljati dalj časa.
Sčasoma boste zmogli čas svoje
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zbranosti podaljšati in jo ohranjati
minuto ali več.

4

KAKO SI ZAPOMNITI
IMENA IN OBRAZE?

Če si želite zapomniti imena
ljudi, sledite preprosti okrajšavi
SAPOZ, pri čemer S pomeni stik,
A asociacijo, P pretiravanje,
O osredotočenost in Z zvok.
Stik pomeni, da poskušate s
predstavljeno osebo zavestno
ustvariti očesni stik. To ni le vljudno,
vašim možganom omogoči tudi
popolno osredotočenost. Asociacija
pomeni, da poskušate ime osebe,
ki jo spoznate, takoj povezati z
nekim predmetom. Če je novi
znanki, denimo, ime Elizabeta, si
predstavljajte angleško kraljico in
krono na njeni glavi. Pretiravajte
z asociacijo. Človeka, ki vam ga
predstavijo, postavite, recimo, v
neko trapasto situacijo in zagotovo
si boste zapomnili njega in
njegovo ime. Osredotočite se nanj.
Poskušajte si zapomniti njegove
oči, lase in značilne podrobnosti
njegovega obraza. In ker je tudi zvok
pomemben dejavnik spomina, na
glas ponovite ime novega znanca.

N L B V I T A • Finance
Življenjska zavarovalnica

9 pomembnih odločitev za varno
finančno prihodnost

Kdaj začeti varčevati? Na kakšen način in koliko? Je prezgodaj ali morda
prepozno? Finančno načrtovanje je pomemben del naše varne prihodnosti, čeprav
se tega vedno ne zavedamo. Predstavljamo vam 9 pomembnih finančnih odločitev,
ki lahko vam in vaši družini spremenijo življenje. Na bolje.

1

ZaČnite zgodaj
Kako pametno ravnati z denarjem je spretnost,
ki se je je pametno naučiti zgodaj. V otroštvu.
Svojega malčka zato postopno vključujte v
načrtovanje družinskega proračuna. Vas otrok
nenehno prosi za denar in je prepričan, da imate
žepe brez dna? Poskusite takole: premislite,
koliko denarja vaš otrok zares potrebuje, in mu
namenite določen mesečni znesek. Pomagajte mu,
da bo izdelal svoj proračun ter načrt varčevanja in
porabe. Kupujte mu stvari, ki jih potrebuje, sam pa
naj zasluži za tiste, ki si jih želi. V ta namen lahko
določite posebna domača opravila.

2
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Zajezite
zapravljivost
Ne bodite presenečeni, če otrok nima smisla za
vrednost svoje lastnine, če pa so se stvari, ki si jih
je zaželel, že od rojstva kot po čarovniji pojavljale
pred njim. Otroci ne razumejo, kaj pomeni zapravljanje, dokler sami ne začnejo rokovati s svojim
denarjem. Za rojstne dneve in druge priložnosti,
ki so povezane z obdarovanjem, otroku namesto
darila podarite denar, s katerim naj si želeno kupi
sam – mobitel, na primer, za katerega bo odštel
svoj denar, bo namreč vreden precej več kot tisti,
ki mu ga boste podarili vi.

N L B V I TA

Življenjska zavarovalnica

3

Prvi koraki
k finanČni
neodvisnosti

4

6

Po navadi zelo dobro vemo, koliko denarja namenjamo za velike izdatke: položnice, obroke
kreditov … nezanemarljiv delež
družinskega proračuna pa porabimo tudi za različne malenkosti, kot so darila in drugi enkratni
izdatki, katerih načrtovanje je
težavnejše oziroma ni smiselno.
V ta namen je dobrodošlo imeti
pripravljeno rezervo ali okviren
mesečni znesek, ki ga uporabljamo zgolj za ta namen.
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Družinske počitnice, še posebej
za družine z več otroki, finančno
niso mačji kašelj. Kljub temu
strah pred astronomskimi stroški
ne bi smel biti razlog, da ostanete
doma. Pomembno je, da počitnice
ustrezno načrtujete vnaprej
oziroma pravilno ocenite ključne
stroške (nastanitev, prevoz itd.)
ter nekaj mesecev pred dopustom načrtno varčujete. Pomaga
tudi, če prejetega regresa ne
porabite za sprotne stroške, pač
pa z njim dejansko krijete stroške
dopusta.

Ko je otrok v najstniških letih,
je pravi čas, da mu odprete
varčevalni račun ali zanj sklenete
kako drugo obliko namenskega
varčevanja, kot sta štipendijsko
zavarovanje ali varčevalni načrt
vzajemnih skladov. Ključno je, da
se otrok zaveda, da se je treba
danes malce odrekati, zato da si
lahko v prihodnosti privoščimo
večji izdatek, hkrati pa se nauči,
da si za potrpežljivost tudi nagrajen z donosom.

‘Mali’ nakupi

Družinske
poČitnice

7

Večina se ne zaveda, da
varčevanje ne ‘boli’, če
se zanj odločimo dovolj
zgodaj. To pomeni, da
lahko varčujemo mesečno
nizke zneske, zaradi katerih
se nam ni treba ničemur
odrekati. In prav prva služba
je pravi čas za to. Zakaj?
Zato, ker ste bili do nje
navajeni živeti z manjšimi
sredstvi in se boste laže
odpovedali delu prejemkov,
še preden jih porabite. Torej,
le pogumno in takoj po
prejemu prve plače začnite
namensko varčevati!

Veliki nakupi
Pri velikih nakupih večinoma ne
gre brez konkretnega finančnega
načrtovanja, pogosto zanje
najamemo tudi kredit. Pomembno je, da doba odplačevanja ni
daljša od dejanske dobe uporabe
nakupnega predmeta (npr. avta),
hkrati pa se moramo zavedati, da
nas poleg stroška obresti bremeni
tudi strošek amortizacije (izgube
vrednosti zaradi poteka časa).
Zaradi tega je smiselno določen
delež denarja pri takih nakupih
zagotoviti že vnaprej z namenskim
varčevanjem, saj si na ta način
lahko privoščimo več.

Ko nesreČa
ne poČiva
Žal nas včasih lahko
presenetijo tudi negativni
dogodki, kot so nezgode,
nesreče, bolezni … Kaj lahko
storimo, da vsaj omilimo
finančne posledice tovrstnih nesreč? Smiselno se je
zavarovati, pri čemer moramo
upoštevati svoje obstoječe
finančno stanje, ključna tveganja, preskrbljenost potomcev in morebitne stroške v
spremenjenih življenjskih
okoliščinah (npr. invalidnosti).
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Prva služba,
pravi Čas
za zaČetek
varČevanja

9

Kaj pa
pokojnina?
Načrtovanje pokojnine je
danes nujno že ob vstopu
v delovno razmerje. Delež
aktivnega prebivalstva se
zmanjšuje, hkrati se starost
upokojencev zvišuje,
posledično pa se obseg
razpoložljivih sredstev za
pokojnine krči. Bistven
je čim hitrejši vstop v
različne oblike dolgoročnih
varčevanj in zavarovanj, saj
nam to omogoča, da si z
manjšimi zneski zagotovimo zadostno osnovo za
pokojninsko varnost (5 do
6-kratnik letnih prejemkov ob upokojitvi). Hkrati
pa se moramo obnašati
zelo disciplinirano, saj
morajo biti ta sredstva v
času varčevanja strogo
namenska, to pa pomeni,
da naj jih ne bi uporabljali
za sprotno porabo.

N L B V I T A • Rešitve
Življenjska zavarovalnica

Sprehod skozi zavarovalniško

terminologijo

V današnjem času, ki ga zaznamuje hiter tempo življenja, je
življenjsko zavarovanje zelo pomembna finančna odločitev in temelj
varnosti v vsaki družini. Tako razmišlja tudi mlada družina, v kateri
ima oče Marjan že sklenjeno življenjsko zavarovanje in je zato še svoji
ženi Maji predlagal sklenitev življenjskega zavarovanja.

Mladi par se je s svojim petletnim sinom Gorazdom
odpravil v Poslovalnico NLB, kjer jim je prijazen in
izkušen svetovalec skušal pomagati z izbiro primernega
zavarovanja. Razložil jim je, da pri NLB Viti ponujajo
različne vrste zavarovanj – življenjsko zavarovanje z
varčevanjem, naložbeno življenjsko zavarovanje, rizično
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje z medicinsko
asistenco v tujini in nezgodno zavarovanje.

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem pomeni, da
smo zavarovani za primer smrti do višine zavarovalne
vsote, poleg tega pa varčujemo z zajamčenim donosom.
Glede na življenjske okoliščine in potrebe sami določimo
višino zavarovalne vsote. Pri naložbenem življenjskem
zavarovanju zavarovalec plemeniti svoja sredstva v
vzajemnih skladih, to pa pomeni, da prevzema naložbeno
tveganje. Tudi pri naložbenem življenjskem zavarovanju
lahko sami določimo višino zavarovalne vsote. Rizično
življenjsko zavarovanje je zavarovanje, ki nima
varčevalne komponente oz. odkupne vrednosti. Primerno je
za stranke, ki imajo dolgove oz. za tiste, ki želijo za najbližje
poskrbeti v primeru smrti. Zdravstveno zavarovanje z
medicinsko asistenco v tujini krije stroške nujne zdravniške
oskrbe in prevoza ob bolezni ali poškodbi v tujini. Nezgodno
zavarovanje ponuja zavarovanje ob nezgodni smrti in
invalidnosti kot posledici nezgode. Ponuja pa tudi dnevno
nadomestilo za aktivno zdravljenje in bolnišnične dni.
Ker ima Maja kredit za avto, se je po nasvetu svetovalca
mlada družina odločila za naložbeno življenjsko zavarovanje,
s katerim bo Maja zavarovana do višine neodplačanega dolga,
hkrati pa bo vsak mesec nalagala sredstva v vzajemne sklade.
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Življenjska zavarovalnica

Ker bo Maja imetnica zavarovalne
pogodbe, bo v njej nastopala kot
zavarovalka. Hkrati pa bo zavarovana
za primer smrti, to pa pomeni, da bo
nastopala tudi kot zavarovanka.
Zavarovanca na zavarovalni pogodbi
ni mogoče nikoli zamenjati. Skupaj
s svetovalcem bodo določili višino
zavarovalne vsote. Zavarovalna vsota
je pogodbeno dogovorjeni znesek, do
katerega zavarovalnica jamči izplačilo
zavarovalnine. Zavarovalnina je
znesek, ki ga zavarovalnica dejansko
izplača ob nastopu zavarovalnega
primera. Če je zavarovanec zavarovan
za primer smrti, je zavarovalni primer
nastop smrti. Če se zavarovanje nanaša
na invalidnost ali kritično bolezen,
je zavarovalni primer nastanek
invalidnosti oz. pogodbeno dogovorjene
kritične bolezni. Izplačilo zavarovalnine
se lahko zgodi ob pogoju, da se je
zavarovalni primer zgodil v času trajanja
zavarovanja. Za upravičenca v primeru
smrti se je par odločil določiti svojega
sina Gorazda. Ob smrti mame bo
upravičen do izplačila zavarovalnine.

Ob koncu koledarskega leta pošilja zavarovalnica obvestila o vrednosti
zavarovalne pogodbe. Vrednost zavarovalne pogodbe je razlika med
vsoto prilivov oz. čistih premij in vsoto odlivov oz. stroškov. Če imamo
zavarovanje z varčevanjem, se k vrednosti zavarovalne pogodbe prišteva tudi
donos, ki je obrestovan po zajamčeni obrestni meri. Če zavarovalnica posluje
uspešno, lahko ob koncu leta zavarovalcu pripiše tudi presežek. V primeru
naložbenega zavarovanja je vrednost zavarovalne pogodbe na določen dan
vsota vrednosti enot vseh skladov, ki tvorijo naložbeno premoženje.
Mlad par bo lahko vrednost zavarovalne pogodbe preverjal v spletni
poslovalnici NLB Vite. Spletna poslovalnica NLB Vite je poslovalnica, ki
ob predhodni registraciji omogoča vpogled v stanje zavarovalne pogodbe.
Enostavna registracija in prijava sta dosegljivi na spletni strani NLB Vite.

Ker je mlad par zaskrbljen zaradi dobe trajanja življenjskega
zavarovanja, se je pozanimal, kako je z odkupom zavarovanja.
Odkup je pravica zavarovalca, da mu zavarovalnica na
njegovo zahtevo izplača odkupno vrednost zavarovalne
pogodbe, in sicer kadarkoli brez razloga. Zavarovalna pogodba
z dnem odkupa preneha. Odkupna vrednost zavarovalne
pogodbe pa je vrednost zavarovalne pogodbe, zmanjšana
za izstopne stroške in morebitne davke. Vsekakor pa se
priporoča, da se zavarovalna pogodba ne prekinja pred 10.
letom trajanja, saj je sicer od odkupne vrednosti treba odvesti
še plačilo 8,5 % davka na zavarovalne posle. Če pa sta
zavarovalec in upravičenec do izplačila vrednosti zavarovalne
pogodbe za doživetje ob izplačilu ena in ista oseba, od zneska
izplačila ni treba obračunati dohodnine.

Pri
NLB Viti
ponujajo različne vrste
zavarovanj – življenjsko
zavarovanje z varčevanjem,
naložbeno življenjsko zavarovanje,
rizično zavarovanje, zdravstveno
zavarovanje z medicinsko
asistenco v tujini in nezgodno
zavarovanje.

S podpisom zavarovalne ponudbe je
podan pisni predlog za sklenitev pogodbe,
ki vsebuje vse bistvene podatke, potrebne
za odločitev zavarovalnice o sprejemu
zavarovanca v zavarovanje. Po sprejemu
zavarovanca v zavarovanje zavarovalec
prejme zavarovalno polico, ki je listina
o sklenjeni zavarovalni pogodbi in vsebuje
vse bistvene sestavine zavarovanja.
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N L B V I T A • Odgovorna
Življenjska zavarovalnica

S spodnjim
vprašalnikom lahko
ugotovite, ali je

življenjsko
zavarovanje
kreditojemalcev
primerno za vas!
1. Imam osebni ali
stanovanjski kredit.
DA NE
2. V bližnji prihodnosti bom
najel kredit.
DA NE

Vaš kredit,
vaša odgovornost
Vsi sanjamo o tem, da bi imeli več. Pa naj gre za več časa za
branje in več volje za večerni tek ali pa za večje stanovanje v
središču mesta oziroma prostornejši družinski avto.
Za uresničitev nekaterih večjih sanj moramo vzeti
kredit. S tem ni nič narobe, dokler lahko kredit in
s tem ceno svojih sanj odplačujemo sami. Vendar
se pri odločanju za kredit pogosto oziramo le na
to, koliko nas bo kredit stal. Pozabljamo pa na nič
manj pomembno vprašanje – kaj bo, če se nam bo
v času odplačevanja kredita morebiti kaj zgodilo?
Naše sanje bi se v tem primeru spremenile v
breme naše družine ali našega partnerja, saj bi se
morali poleg žalosti ob izgubi bližnjega spopasti
še z odplačevanjem preostanka kredita. Tej
nesrečni situaciji se lahko vnaprej izognete tako,
da se ob najemu kredita življenjsko zavarujete. S
sklenitvijo življenjskega zavarovanja poskrbite,
da bo v primeru vaše smrti preostanek kredita do
višine zavarovalne vsote odplačala zavarovalnica.
Ko se kot kreditojemalec odločate za življenjsko
zavarovanje, morate biti pozorni, da zavarovalna
vsota pokriva celoten kredit.
Če kredit že imate ali pa se šele odločate za
najem, vam svetujemo, da sklenete življenjsko
zavarovanje NLB Vita Odgovorna, s katerim ste
lahko zavarovani že naslednji dan po sklenitvi.
Zavarujete se lahko za vse vrste kreditov, premijo
pa plačujete mesečno ali pa jo poravnate v
enkratnem znesku.

Naj vas torej pri uresničevanju sanj ne
ovira in omejuje strah pred negotovo
prihodnostjo. Pazite le, da boste pri
tem odgovorni in ne boste bremena
uresničitve svojih sanj prenesli na
bližnje. Prav zato se zavarujte z
NLB Vito Odgovorno pri življenjski
zavarovalnici NLB Vita, d. d. Ljubljana.
V vseh poslovalnicah NLB, d. d. vas
čakajo usposobljeni in zaupanja
vredni komercialisti, ki vam bodo brez
dvoma znali strokovno svetovati.

Želite
vedeti, koliko bi
znašala premija? Na
spletni strani
www.nlbvita.si/
informativni-izracuni
si lahko naredite
informativni
izračun.
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3. Želim skleniti življenjsko
zavarovanje kreditojemalca v
poljubni višini.
DA NE
4. Če bi se mi kaj zgodilo, bi
moja družina težko odplačala
moj kredit.
DA NE
5. Želim točno vedeti, koliko
me bo zavarovanje stalo
skozi celotno dobo trajanja
zavarovanja.
DA NE
6. Želim samo zavarovanje
brez varčevanja.
DA NE
7. Želim se življenjsko
zavarovati pri varni
in zaupanja vredni
zavarovalnici.
DA NE
8. Želim biti življenjsko
zavarovan že naslednji dan
po podpisu zavarovalne
ponudbe.
DA NE
Če ste vsaj na dve vprašanji
odgovorili z DA, je NLB Vita
Odgovorna pravo življenjsko
zavarovanje kreditojemalcev
za vas.

NLB Vita Izbrana za pokojnino

Čas je za akcijo!
Po ugotovitvah Ekonomske fakultete Univerze v
Ljubljani bo zaposleni, ki se bo upokojil leta 2025,
prejemal pokojnino v višini samo 50 % svoje neto
plače*. Zato ukrepaj zdaj in skleni življenjsko

www.nlbvita.si

zavarovanje NLB Vita Izbrana za pokojnino.
Več na www.nlbvita.si.
Vir: študija Dolgoročni pomen 2. pokojninskega stebra,
Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2010.

080 87 98

NLB Vita Tujina

Tudi na službeni poti
v tujini poskrbite za
zdravstveno zavarovanje.
Že manjša nezgoda ali bolezen vas lahko v tujini
precej stane. Zato pred odhodom v tujino sklenite
zdravstveno zavarovanje z organizacijo medicinske
pomoči NLB Vita Tujina.

www.nlbvita.si

Zavarovanje lahko sklenete v vseh poslovalnicah
NLB ali na spletni strani www.nlbvita.si

080 87 98

