Življenjsko zavarovanje
za primer smrti
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d.
Produkt: NLB Vita Senior

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 Senior je življenjsko zavarovanje, primerno za zavarovanje osebe v starosti od 55 do 80 let za primer smrti, z namenom bližnje
razbremeniti zadnjih finančnih bremen ob nastopu smrti zavarovanca (kot npr. pokritje stroškov pogreba). Zavarovanje je vseživljenjsko
in se sklene brez preverjanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe. Premija (cena) zavarovanja je odvisna od pristopne starosti
zavarovane osebe in izbrane višine zavarovalne vsote. Obveznost zavarovalnice ob smrti zavarovane osebe je izplačilo zavarovalnine do
višine dogovorjene zavarovalne vsote.

Možnost koriščenja pogrebne asistence

Upravičencu je ob smrti zavarovane osebe po poteku dveh let od začetka zavarovanja na voljo storitev pogrebne asistence, ki jo koristi
s klicem na asistenčni center zavarovalnice. Pogrebna asistenca zajema podajanje informacij o postopkih v primeru smrti, izvajalcih
pogrebne dejavnosti in uveljavljanju pogrebnine in posmrtnine. Zavarovalnica storitev pogrebne asistence lahko zaračuna.

Kaj je zavarovano?
Smrt zavarovane osebe (zavarovalnica izplača
zavarovalnino tako v primeru naravne smrti kot v
primeru nezgodne smrti).

Kaj ni zavarovano?
Smrt zavarovane osebe zaradi samomora v prvem
letu trajanja zavarovanja.
Smrt zavarovane osebe zaradi namernega ravnanja
upravičenca.
Morebitne druge izključitve v skladu s pogoji
zavarovanja.

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno z višino zavarovalne vsote na polici.
Kritje je omejeno v primeru neplačevanja premije.
Kritje je omejeno v primeru smrti zavarovane osebe
zaradi samomora po poteku prvega do poteka
tretjega leta trajanja zavarovanja.
Če ne gre za nezgodno smrt, zavarovalnica v primeru
smrti zavarovane osebe v prvih dveh letih trajanja
zavarovanja izplača 110 % plačanih premij do
nastopa smrti.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja 24 ur na dan vse dni v letu, tako doma kot v tujini.
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Kakšne so moje obveznosti?
•

Obveznost plačila premije ob sklenitvi zavarovanja in med trajanjem zavarovanja v dogovorjenih rokih in na dogovorjeni način.

•

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

Kdaj in kako plačam?
Prvo zavarovalno premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja, vsako nadaljnjo premijo pa v času trajanja zavarovanja v dogovorjenih
rokih in na dogovorjeni način. Zavarovalno premijo plačate s plačilnim nalogom ali z direktno obremenitvijo, če ste podpisali SEPA
soglasje. Ko zavarovana oseba dopolni 90 let, obveznost plačevanja premije preneha, zavarovalno kritje pa ostane v veljavi.

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 je vseživljenjsko in neha veljati ob smrti zavarovane osebe.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovalec ima pravico, da v roku 30 dni od dneva sklenitve zavarovanja odstopi od zavarovalne pogodbe. Odstop mora biti pisen
in poslan zavarovalnici do izteka roka. Tudi po preteku 30 dni od dneva sklenitve lahko od zavarovanja kadarkoli odstopite s pisnim
obvestilom zavarovalnici.
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