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za primer smrti
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Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim
individualnim potrebam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so zagotovljene v drugih dokumentih (v
zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo,
da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?

NLB Vita Odgovorna je življenjsko zavarovanje za primer smrti s konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto, s katerim se lahko zavarujejo
osebe v starosti od 18 do vključno 70 let. V primeru spletnega sklepanja se lahko zavarujejo zdrave osebe v starosti od 18 do vključno
34 let. Zavarovanje je namenjeno tako osebam s prevzetimi finančnimi obveznostmi kot tudi osebam, ki želijo svojim družinskim
članom, sorodnikom ali poslovnim partnerjem zagotoviti finančno varnost v primeru njihove smrti. Zavarovanje se lahko veže na kredit,
ki ga kreditojemalec najame pri banki. V takšnem primeru bo zavarovalnica v primeru smrti kreditojemalca najprej poplačala znesek
preostalega kredita banki. Premija (cena) zavarovanja je odvisna od zdravstvenega stanja in življenjskega sloga (kadilski status, rizične
prostočasne aktivnosti, ipd.) zavarovane osebe. Osebe z zdravim življenjskim slogom so lahko deležne ugodnejše premije.

Kaj je zavarovano?
Smrt zavarovane osebe (zavarovalnica izplača
zavarovalnino tako v primeru naravne smrti kot v
primeru nezgodne smrti).
Če je posebej dogovorjeno ob sklenitvi
zavarovanja:
•

nastanek ene izmed 5 bolezni
-

v primeru nastanka raka, srčnega infarkta,
možganske kapi, operacije koronarnih arterij
ali ledvične odpovedi izplačamo upravičencu
dodatno zavarovalnino za pet bolezni; z
izplačilom zavarovalnine je zavarovalec hkrati
oproščen plačila preostalih premij zavarovanja.

Kaj ni zavarovano?
Smrt, ki je posledica akutne zastrupitve z alkoholom,
drogami ali drugimi psihoaktivnimi snovmi.
Nastop ene izmed 5 bolezni v prvih treh mesecih po
sklenitvi zavarovanja oz. če zavarovanec ni preživel
vsaj enega meseca po dnevu, ko je bila podana
medicinska diagnoza bolezni.
Morebitne druge izključitve v skladu s pogoji
zavarovanja.

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno z višino zavarovalnih vsot na polici.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja za primer smrti kjerkoli in kadarkoli. To pomeni, da ste zavarovani 24 ur na dan / vse dni v letu.

Kakšne so moje obveznosti?
•

Navajati točne in resnične podatke na ponudbi in v zdravstvenem vprašalniku oz. podatke, po katerih povpraša zavarovalnica v
postopku sklepanja zavarovanja.

•

Obveznost plačila premije ob sklenitvi zavarovanja in v času trajanja zavarovanja v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način.

•

Pisna prijava zavarovalnega primera zavarovalnici v primeru smrti zavarovane osebe in predložitev zdravstvene dokumentacije, ki
opredeljuje zavarovalni primer.

•

Pisna prijava zavarovalnega primera zavarovalnici v primeru nastopa ene izmed 5 bolezni in predložitev zdravstvene
dokumentacije, ki opredeljuje zavarovalni primer.
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Kdaj in kako plačam?
Zavarovalno premijo oz. prvi obrok premije plačate ob sklenitvi zavarovanja, vsako nadaljnjo premijo pa v času trajanja zavarovanja
v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način. Zavarovalno premijo plačate s plačilnim nalogom ali z direktno obremenitvijo, če ste
podpisali SEPA soglasje.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovanje prične veljati ob 00.00 tistega dne, ki je na polici naveden kot datum začetka zavarovanja, če je bila ob sklenitvi plačana
prva premija. Zavarovanje lahko sklenete za dobo od 1 do 30 let in preneha veljati tistega dne, ki je kot konec zavarovanja določen
na polici. Zavarovanje preneha tudi s smrtjo zavarovane osebe, v primeru neplačevanja premije ali v primeru razveze zavarovalne
pogodbe.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovalec ima vselej pravico, da v roku 30 dni od dneva sklenitve zavarovanja odstopi od zavarovalne pogodbe. Odstop mora biti
pisen in poslan zavarovalnici do izteka roka. Po preteku 30 dni od dneva sklenitve velja:
•

v primeru vezave zavarovanja na kredit in obročnega plačevanja premije lahko s pisnim obvestilom zavarovalnici predlagate
sporazumno razvezo pod pogojem, da je znesek kredita poplačan;

•

v primeru vezave zavarovanja na kredit in enkratnega plačila premije lahko s pisnim obvestilom zavarovalnici po poteku 1 leta od
dneva začetka zavarovanja sporočite odstop od zavarovalne pogodbe pod pogojem, da je znesek kredita poplačan;

•

v vseh ostalih primerih predčasen odstop od pogodbe ni možen.
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