Kako uveljavljati zavarovalnino?
Ob vsaki nesreči, ki se zgodi vam ali vašemu družinskemu članu:
• nas lahko pokličite na telefonsko številko 01/ 476 58 20,
• zavarovalni primer lahko prijavite v kateri koli NLB Poslovalnici,
•	na spletni strani https://www.zav-vita.si/prijava-primera si lahko natisnete obrazec,
ga izpolnite in nam ga pošljete na naš naslov:
Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
Potrudili se bomo, da bomo vaš zavarovalni primer kar najhitreje rešili.

Potrebujete dodatne informacije?
Za nadaljnje informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@zav-vita.si ali
telefonski številki 080 87 98. Lahko pa se oglasite tudi v katerikoli NLB Poslovalnici.
Več informacij o nezgodnem zavarovanju NLB Vita Nezgoda lahko najdete na spletni strani
www.zav-vita.si.

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. Zavarovalnica, ki trži in sklepa nezgodni zavarovanji NLB Vita
Nezgoda in NLB Vita Nezgoda Junior: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne
enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik. Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. v primeru nastanka
zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote. December 2020
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Nezgodna zavarovanja
za vso družino.
Izogniti se nezgodi je preprosto.
Razen, kadar ni.

www.zav-vita.si | info@zav-vita.si | 080 87 98

www.zav-vita.si

080 87 98

Nezgodna zavarovanja
za vso družino.

Ponudba paketov nezgodnega zavarovanja NLB Vita Nezgoda Junior:

Izogniti se nezgodi je preprosto. Razen, kadar ni.
Takrat čisto vsi člani vaše družine potrebujejo enostavno, pregledno
in ugodno nezgodno zavarovanje, kot sta NLB Vita Nezgoda in
NLB Vita Nezgoda Junior.

Ponudba paketov nezgodnega zavarovanja NLB Vita Nezgoda:

Aktivni*

Premium

Nezgodna smrt

15.000 EUR

10.000 EUR

25.000 EUR

Nezgodna smrt v prometni nesreči

25.000 EUR

20.000 EUR

35.000 EUR

Trajna invalidnost s 400-% progresijo

30.000 EUR

20.000 EUR

50.000 EUR

Izplačilo za 100-% trajno invalidnost

120.000 EUR
1.500 EUR

1.500 EUR

2.000 EUR

3.000 EUR

Izplačilo za okrevanje po lažjih poškodbah

60 EUR

90 EUR

Izplačilo za okrevanje po težjih poškodbah

250 EUR

325 EUR

Izplačilo za okrevanje v bolnišnici 4-15 dni

500 EUR

750 EUR

Izplačilo za okrevanje v bolnišnici 16-30 dni

1.000 EUR

1.500 EUR

Izplačilo za okrevanje v bolnišnici 31 dni ali več

2.000 EUR

3.000 EUR

20 EUR

40 EUR

13,13 EUR

24,64 EUR

Nadomestilo za okrevanje po poškodbah**

Nadomestilo za fizioterapije
Premijski cenik za družinske člane
Mesečni obrok premije za 1. NR

8,88 EUR

Športnik

Nezgodna smrt (samo od 15 let naprej)

3.000 EUR

3.000 EUR

3.000 EUR

Trajna invalidnost s progresijo 200 %

55.000 EUR

20.000 EUR

20.000 EUR

Izplačilo za 100-% trajno invalidnost

110.000 EUR

40.000 EUR

40.000 EUR

300 EUR

150 EUR

150 EUR
1.000 EUR

1.000 EUR

1.100 EUR

Bolnišnični dan

10 EUR

10 EUR

Nadomestilo za fizioterapije

10 EUR

10 EUR

Nadomestilo za zlom kosti in težje poškodbe*

Premijski cenik za družinske člane
Letna premija (do vključno 14 let)

19,60 EUR

25,16 EUR

45,18 EUR

Letna premija (od vključno 15 do vključno
25 let)

28,50 EUR

29,73 EUR

66,33 EUR

Mesečni obrok premije (do vključno 14 let)

1,64 EUR

2,10 EUR

3,80 EUR

Mesečni obrok premije (od vključno 15 do
vključno 25 let)

2,39 EUR

2,48 EUR

5,56 EUR

*Višina izplačila je določena v Tabeli zlomov kosti in težjih poškodb v splošnih pogojih zavarovanja. Prikazane premije vključujejo 8,5 %
davek od prometa zavarovalnih poslov.

80.000 EUR 200.000 EUR
1.500 EUR

Nadomestilo za zlom kosti*

Aktivni

Nadomestilo za najtežje poškodbe

Če boste sklenili nezgodno zavarovanje za vse člane družine, bo ceneje, kot če bi sklepali
vsako zavarovanje posebej. Premijo boste lahko za vsa zavarovanja plačevali v mesečnih
obrokih. In s tem poskrbeli za svojo varnost in varnost vaše družine.

Varni

Previdni

Nezgodna renta (36 mesecev)

Prav zato smo pripravili posebno ponudbo nezgodnih zavarovanj, s katerimi boste lahko
zavarovali svoje najbližje – otroke, starše, stare starše, partnerja in seveda tudi sebe.

Zavarovalno kritje

Zavarovalno kritje

* Izplačilo zavarovalnine se določi v skladu s Tabelo zlomov kosti, ki je določena v splošnih pogojih zavarovanja.
** Višina izplačila je odvisna od teže poškodbe (predpisanih ukrepov zdravljenja oz. števila nočitev v bolnišnici), kot je prikazano v preglednici.
Skupna višina izplačanih nadomestil ne more preseči 100 % zavarovalne vsote za nadomestila za okrevanje po poškodbi.
Prikazane mesečne premije so informativne in veljajo za posameznike, ki opravljajo delo v 1. nevarnostnem razredu, in že vključujejo davek od
zavarovalnih poslov.

Koliko lahko privarčujem?
Mojca ima sklenjeno polico nezgodnega zavarovanja s paketom Osnovni. Odločila
se je, da zavaruje tudi svojega moža s paketom Aktivni in oba svoja osnovnošolska
otroka. Lana je živahna 8 letnica, zato je zanjo sklenila paket Aktivni, za 12 letnega
Luka, ki trenira košarko, pa je izbrala paket Športnik. Ob sklenitvi vseh dodatnih
zavarovanj je deležna ugodnosti za svoje družinske člane, tako da sedaj skupno za
vsa zavarovanja mesečno plačuje 22,53 EUR:
•
•
•
•

NLB
NLB
NLB
NLB

Vita
Vita
Vita
Vita

Nezgoda
Nezgoda
Nezgoda
Nezgoda

– paket Osnovni: 3,50 EUR;
– paket Aktivni (1. nevarnostni razred): 13,13 EUR;
Junior – paket Aktivni: 2,1 EUR;
Junior – paket Športnik: 3,8 EUR.

Prihranek zaradi sklenitve nezgodnega zavarovanja za vso družino znaša
20,76 EUR letno. Predvsem pa je Mojca s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja za
vse člane družine poskrbela za finančno varnost tudi v primeru morebitne nezgode.

