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Pogrebna asistenca za svojce

Primer izračuna

Organizacija pogreba je po tako čustvenem dogodku, kot je smrt,
za bližnje zelo boleča in naporna. Zavarovanje NLB Vita Senior vključuje
tudi pogrebno asistenco, ki na enem mestu nudi vse potrebne
informacije glede postopkov pri pogrebnih storitvah.
S sklenitvijo zavarovanja tako poskrbite za svoje bližnje že danes in jim
prihranite skrbi pri organizaciji pogreba.

Gospa Monika, stara 55 let, najbolj uživa v času za druženje z
možem, sinovoma in vnuki. Pogosto pomisli, kako rada jih ima.
Obenem se zave, da ne bo večno z njimi. Ker ne želi imeti skrbi za
finančno varnost in varčevati za stroške, ki bodo nastali, ko je več ne bo,
se odloči za zavarovanje NLB Vita Senior.

Pogrebna asistenca* vključuje:
• zagotavljanje informacij o postopkih v primeru smrti (mrliški
pregled, potrdilo o smrti in vzroku smrti, prijava smrti upravni enoti,
obveščanje izvajalca, prevoz pokojnika, priprava pokojnika, upepelitev,
izvedba pogreba),
• zagotavljanje informacij o izvajalcih pogrebne dejavnosti glede na
lokacijo smrti;
• vzpostavitev kontakta med izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti
in upravičencem na željo upravičenca,
• zagotavljanje informacij glede uveljavljanja pogrebnine in
posmrtnine.

* Storitev pogrebne asistence lahko koristi upravičenec ob prijavi zavarovalnega primera, pod pogojem, da smrt zavarovane osebe ni
nastopila pred potekom dveh let od dneva začetka zavarovanja in/ali da polica življenjskega zavarovanja ni zastavljena v korist upnika.
Pogrebna asistenca se lahko obračuna po vsakokrat veljavnem ceniku zavarovalnice, tako da se strošek odšteje od zavarovalne vsote.
Za odločitev za izbiro izvajalca za organizacijo ter izvedbo storitev pogreba oziroma pokopališke dejavnosti je odgovoren izključno
upravičenec. Zavarovalnica v zvezi z izbiro izvajalca ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti ter ne jamči za kakovost
izvedene storitve.

Izbere priporočeno zavarovalno vsoto 2.000 evrov. Ker se za
zavarovanje odloči pravočasno, na mesec plačuje le 9,87 evra, za vsak
primer pa doda še nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda paket
Senior, kar na mesec pomeni le 4,47 evra. Svoje misli lahko zdaj usmeri
le na preživljanje lepih trenutkov s svojo družino.

Potrebujete več informacij?
Oglasite se v katerikoli NLB Poslovalnici, kjer vam bodo strokovni in prijazni svetovalci
odgovorili na vsa vaša vprašanja ter vam pomagali pri sklenitvi zavarovanja.
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Več informaciji lahko dobite tudi na telefonski števili 080 87 98 ali 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 življenjsko zavarovanje NLB Vita Senior in nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda: 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. NLB Vita Senior ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne
vrednosti police jamči Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. Junij 2020

Kako vaš bližnji koristi pogrebno asistenco?

NLB Vita Senior

• Prijavi smrt zavarovanca v katerikoli NLB Poslovalnici.
• Pokliče na telefonsko številko asistenčnega centra zavarovalnice 080 18 84.

Nekoč, ko mene več ne bo.

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

www.zav-vita.si

080 87 98
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NLB Vita Senior

Spoznajte prednosti zavarovanja NLB Vita Senior:

Težko je razmišljati o tem, kaj bo sledilo, ko nas več ne bo. Kljub temu je prav, da o
tem razmislimo in zavarujemo svoje življenje. Z življenjskim zavarovanjem NLB Vita
Senior poskrbimo tudi za svoje bližnje, ki jim prihranimo zadnje skrbi.

Sami izberete višino
zavarovalne vsote.

Zakaj skleniti?

Ob sklenitvi vam ni treba
izpolniti zdravstvenega
vprašalnika ali opraviti
zdravniškega pregleda.

Zavarovanje začne veljati
že naslednji dan po
plačilu premije.

• Z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Senior pravočasno poskrbite za plačilo
stroškov pogreba. Vaše bližnje tako razbremenite dodatnih finančnih
obveznosti.
• Možnost sklenitve nezgodnega zavarovanja NLB Vita Nezgoda paket Senior,
s katerim poskrbite za finančno varnost zase in za vaše najbližje v primeru
invalidnosti.
• Vašim bližnjim bo na voljo tudi pogrebna asistenca z informacijami o
postopkih, povezanih z organizacijo pogreba.

Pogrebna asistenca
vašim svojcem na
telefonski številki
080 18 84 pomaga
do ključnih informacij,
povezanih s pogrebom.

Priporočena zavarovalna
vsota 2.000 EUR pokrije
stroške pogreba in
ostale nepričakovane
stroške.

Vaši svojci prejmejo
izplačano zavarovalnino
v 48 urah po tem,
ko nam posredujejo
popolno dokumentacijo
za prijavo smrti.

Komu je namenjeno?
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Dodajte nezgodno zavarovanje
NLB Vita Nezgoda paket Senior.
Ker je življenje nepredvidljivo, vam priporočamo, da poskrbite tudi
za finančno varnost zase ali svojo družino v primeru nezgode, ki
zahteva zdravljenje v bolnišnici, povzroči invalidnost ali smrt.
Nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda paket Senior po ugodni
premiji lahko sklenete samo hkrati z življenjskim zavarovanjem
NLB Vita Senior.

Nezgodna smrt

10.000 EUR

Nezgodna smrt v prometni nesreči

20.000 EUR

Invalidnost (400-% progresija)

10.000 EUR

Izberite zavarovalno vsoto po svoji želji.

Izplačilo ob 100-% invalidnosti

40.000 EUR

Glede na svojo starost ob sklenitvi zavarovanja lahko izberete višino
zavarovalne vsote, ki vam najbolj ustreza.

Bolnišnični dan

Kako skleniti zavarovanje NLB Vita Senior?

Stroški povprečnega pogreba se gibljejo med 1.200 in 1.500 evri.*
Če prištejemo še morebitne dodatne stroške zapuščinskih postopkov,
smrt svojcev ne prizadane le čustveno, ampak tudi finančno.

Med bližnjimi izberite osebo, ki bo ob vaši smrti prejela izplačilo
zavarovalne vsote in tako poskrbela za plačilo pogrebnih stroškov.
Določite lahko eno osebo, kadarkoli pa lahko izbor spremenite.

Zavarovalne vsote

• Odgovornim seniorjem, starim od 55 do 80 let.
• Otrokom, ki želite pravočasno poskrbeti za pogrebne stroške staršev.

Ste vedeli?

2
3

Določite upravičenca.

Priporočamo vam sklenitev zavarovanja z zavarovalno vsoto 2.000 EUR, s katero
boste lahko pokrili stroške povprečnega pogreba in ostale nepričakovane stroške.

* Po podatkih, dostopnih na spletnih straneh, naj bi za kritje stroškov povprečnega pogreba v Republiki Sloveniji zadostovala sredstva v
višini med 1.200 in 1.500 EUR.

10 EUR

Izbirate lahko med mesečno ali letno premijo.
Starost zavarovanca

mesečna premija
z DPZP

letna premija
z DPZP

Pristopna starost

Najnižja zavarovalna vsota

Najvišja zavarovalna vsota

od 55 do 64 let

4,47 EUR

52,04 EUR

od 55 do 64 let

2.000 EUR

5.000 EUR

od 65 do 79 let

7,31 EUR

85,13 EUR

od 65 do 74 let

1.200 EUR

3.000 EUR

od 75 do 80 let

700 EUR

2.000 EUR

