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O življenjski zavarovalnici NLB Vita d.d. 
Ljubljana 
NLB Vita je največja bančna življenjska zavarovalnica na slovenskem trgu, članica  
NLB Skupine. Njena dejavnost je razvoj zavarovalnih produktov, ki omogoča  
ponudbo življenjskih in drugih osebnih zavarovanj, prilagojenih potrebam strank.
Ustanovili sta jo družbi Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana in KBC Insurance 
NV, glavni razlog za ustanovitev pa je bil združiti konkurenčne prednosti NLB 
kot najmočnejše banke v Sloveniji z znanjem in izkušnjami KBC na področju 
zavarovalništva, investicijskega bančništva in informacijske tehnologije.

Trg republike 3
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 476 58 00
Telefaks: (01) 476 58 17
E-pošta: info@nlbvita.si
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NLB Vita Uvodnik
Vita pomeni življenje. Življenje v vsej svoji razgibanosti, 
zanimivosti in nepredvidljivosti. Življenje v vseh odtenkih,  
v vseh obdobjih – od razigranega otroštva prek razburljivega 
odraščanja, načrtovanja in ustvarjanja družine vse do 
sproščenega uživanja v starosti. Kot je pestro in z različnimi 
situacijami posejano življenje, se iz trenutka v trenutek 
razlikuje tudi višina naše odgovornosti – odgovornosti do nas 
in do naših bližnjih.

V NLB Viti vam pomagamo ujeti najboljše iz vsakega trenutka, 
vsakega obdobja življenja in iz najboljšega v sedanjosti poskrbeti 
za brezskrbnost v prihodnosti. S širokim izborom življenjskih 
zavarovanj naše zavarovalnice vam ponujamo varnost v vseh 
ključnih življenjskih situacijah. 

V vseh NLB Poslovalnicah vam bomo skrbno prisluhnili in 
vam pomagali izbrati najprimernejše zavarovanje. Svetovali 
vam bomo, kako pravilno zavarovati najpomembnejše – vaše 
življenje. 

Verjamemo, da je zdaj – v času izzivov, v času negotovosti – 
pravi trenutek za to, da poskrbimo za varnost in brezskrbnost 
vas in vaših bližnjih. 

mag. Barbara Smolnikar, 
predsednica uprave NLB Vita



ali 
NLB Naložba 
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4



ali 
NLB Naložba 
Vita Multi Senior

5



6

Kaj je NLB Vita Varna?
NLB Vita Varna je življenjsko zavarovanje za 
vse, ki želijo poskrbeti za socialno varnost 
bližnjih v primeru smrti.

Komu je namenjeno?
•  Družinam in posameznikom, ki želijo 

poskrbeti za socialno varnost svojih 
najbližjih.

•  Posameznikom ali parom z večjimi 
obveznostmi.

•  Družinam, katerih standard temelji pretežno 
na (višjem) prihodku enega od staršev.

•  Samostojnim podjetnikom in lastnikom 
manjših družb (ob najemu kredita).

Informativni izračun
Družina je dobro situirana, vendar je redno 
zaposlen le oče. Očeta Marjana (40 let) skrbi 
za finančno varnost družine, zato ga zanima, 
koliko mesečne premije bi moral plačevati, 
da bi njegova družina dobila 100.000 EUR v 
primeru njegove smrti.

Mesečna premija  37,27 EUR 

Zavarovalna vsota za smrt  100.000 EUR

Trajanje zavarovanja 10 let

Pogosta vprašanja  
in odgovori
Kako lahko zagotovim, da bo moja 
družina ohranila standard, ki ga imamo,  
v primeru moje smrti?

Za ohranitev standarda vaše družine 
je smiselno skleniti življenjsko zavarovanje. 
Izberete lahko zavarovanje z varčevanjem ali 
pa sklenete rizično življenjsko zavarovanje, 
ki varčevanja ne omogoča, ima pa višje 
zavarovalne vsote za izbrano število let.

Kakšna je razlika med tema dvema 
možnostma?

Če življenjsko zavarovanje vsebuje tudi 
varčevalno komponento, boste po koncu 
varčevalnega obdobja dobili privarčevano 
vsoto. Zavarovalne premije so višje, saj 
vključujejo tudi varčevalni del. Rizično 
življenjsko zavarovanje nima varčevalnega 
dela. To pomeni, da bo vaša družina denar 
prejela v primeru smrti. Njegova prednost so 
višje zavarovalne vsote, ki jih izberete za 
poljubno število let.

Z ženo že varčujeva. Katero življenjsko 
zavarovanje naj izberem?

Življenjsko zavarovanje, ki omogoča 
varčevanje, se ne izključuje z drugimi 
oblikami varčevanja. Vendar je v vašem 
primeru ključna visoka zavarovalna vsota, 
saj bi vaša družina ostala brez pomembnega 
vira prihodka, če bi se vam kaj zgodilo. 
Zato je bolje, da izberete rizično življenjsko 
zavarovanje NLB Vita Varna, ki omogoča višje 
zavarovalne vsote.

zanimivo

visoke 
zavarovalne 
vsote

NLB Vita Varna
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Kaj je NLB Vita 
Zanesljiva?
NLB Vita Zanesljiva je življenjsko zavarovanje za 
družine in posameznike, za katere je varnost 
na prvem mestu. Zavarovanec je zavarovan 
za primer smrti, storitev pa nudi zajamčeno 
donosnost in varčevanje. 

Komu je namenjeno?
•  Družinam in posameznikom, ki želijo biti 

življenjsko zavarovani in hkrati varčevati.
•  Družinam in posameznikom, ki najemajo 

osebni ali stanovanjski kredit.
•  Mladim parom, ki načrtujejo skupno 

življenje.

Informativni izračun
Mladi družini uspe na mesec nekaj malega 
prihraniti, a načrtno še ne varčuje. Mama 
Mojca (32 let) bi rada poskrbela za varnost 
družine. Želi se življenjsko zavarovati, obenem 
pa tudi načrtno vsak mesec privarčevati 
določeno vsoto. Vsak mesec naslednjih 15 let 
bi za varčevanje in zavarovanje lahko namenila 
70 EUR. Koliko bi v tem času privarčevala in za 
koliko bi bila življenjsko zavarovana?

Mesečna premija  70 EUR 

Privarčevano po 15 letih 
zavarovanja  12.127 EUR

Zavarovalna vsota za 
smrt

10.000 EUR

Zajamčen donos letno 1,25 %

Pogosta vprašanja  
in odgovori
Ali lahko s sklenjenim življenjskim 
zavarovanjem tudi varčujem?

Življenjsko zavarovanje NLB Vita Zanesljiva je 
primerno ravno za družine in posameznike, 
ki nimajo veliko prihrankov. S to storitvijo 
ste namreč življenjsko zavarovani in hkrati 
varčujete.

Ker nimava velikih prihodkov, želiva 
popolno varnost svojih prihrankov. Ali 
življenjsko zavarovanje to omogoča?

Obstaja veliko vrst življenjskih zavarovanj, ki 
se razlikujejo glede donosnosti in tveganja. 
NLB Vita Zanesljiva je življenjsko zavarovanje, 
s katerim povsem varno varčujete, saj ne le, 
da svojih prihrankov ne morete izgubiti, 
ampak imate nanje celo zajamčen donos 
v višini 1,25 % letno za obdobje 15 let 
od začetka zavarovanja, možna pa je tudi 
udeležba v letnem presežku kritnega sklada 
zavarovalnice.

V naslednjem letu načrtujeva obnovo 
stanovanja, za kar bova potrebovala 
stanovanjski kredit. Skrbi naju, kako bo z 
odplačevanjem kredita, če se kateremu od 
naju kaj zgodi. 

Z NLB Vito Zanesljivo boste življenjsko 
zavarovani, s čimer boste poskrbeli za 
odplačilo dolga v primeru smrti enega od 
partnerjev. Ob tem pa boste tudi varčevali.

minimalna  
premija  

50 EUR
mesečno,  
1000 EUR  
enkratno

zajamčen donos  
v višini  

1,25 % letno
+ možna udeležba 
v presežku

zanimivo

individualno
ali 

vzajemno 
zavarovanje 

vplačila

obročna
ali 

enkratna

NLB Vita Zanesljiva
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Kaj je NLB Vita Izbrana 
za vas?
NLB Vita Izbrana za vas je vseživljenjsko 
naložbeno zavarovanje za vse, ki želijo poskrbeti 
za družino. Zavarovanec je zavarovan za primer 
smrti, storitev pa prek naložb v investicijske 
sklade lahko omogoča višjo donosnost.

Komu je namenjeno?
•  Družinam, ki želijo ohraniti svoj življenjski 

slog v primeru smrti enega od staršev.
•  Dobro situiranim družinam in 

posameznikom, ki so pripravljeni za višje 
donose prevzeti tudi tveganje.

Informativni izračun
Družina z dvema šoloobveznima otrokoma živi 
v lastniškem stanovanju, nima kreditov, oba 
starša imata nadpovprečno plačo. Družina ima 
oblikovane prihranke, na mesec pa obema 
staršema ostane še nekaj denarja, zato oče 
Andrej (37 let) razmišlja, kako bi v primeru 
smrti ohranil standard družine, hkrati pa ta 
denar čim bolj donosno naložil. Koliko bi moral 
na mesec vplačevati, da bi v 15 letih privarčeval 
50.000 EUR in bil hkrati življenjsko zavarovan?

Mesečna premija  200 EUR 

Privarčevano po 15 letih 
zavarovanja  51.487 EUR

Zavarovalna vsota za smrt 60.000 EUR

Zavarovalna vsota za dodatno 
nezgodno zavarovanje

120.000 EUR

Upoštevan donos letno 6,90 %

Pogosta vprašanja  
in odgovori
Želel bi varčevati v skladih, a ne vem, 
katere izbrati. Predvsem pa bi rad, da je 
moja družina varna, če se mi kaj zgodi. 
Katero storitev naj izberem?

Ker imate družino, je primerno, da se 
življenjsko zavarujete. Ker pri oblikovanju 
dodatnih prihrankov razmišljate tudi o 
skladih, je za vas primerna NLB Vita Izbrana 
za vas, kjer so košarico skladov izbrali 
strokovnjaki. 

Pravite, da sem zavarovan in hkrati 
varčujem. Kako je to mogoče?

Del premije gre vsak mesec v varčevanje, del 
pa za kritje zavarovanja. V primeru smrti bo 
vaša družina dobila izplačano tisto, kar 
bo višje – zavarovalno vsoto ali privarčevani 
znesek. To je še posebej pomembno v 
začetku zavarovanja, ko še niste privarčevali 
veliko, saj so takrat zavarovalne vsote višje od 
privarčevanega.

Kako izberem sklad, ki je primeren zame?

Za samostojen izbor skladov je treba imeti 
finančno znanje in poznati trenutno tržno 
situacijo. Zato so sklade v NLB Vita Izbrani za 
vas izbrali strokovnjaki družbe NLB Skladi 
tako, da lahko omogočajo višje donose ob 
določenem naložbenem tveganju. Če bi želeli 
sklade izbrati sami, lahko tudi to storite v 
različici NLB Vita Izbrana poljubno.

minimalna  
premija  

50 EUR
mesečno 

donos 

vezan na 
investicijske 
sklade

zanimivo  
s strani 
strokovnjakov

izbrana
košarica skladov

vplačila

obročna

NLB Vita Izbrana
za vas           
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Kaj je NLB Vita Izbrana 
za pokojnino?
NLB Vita Izbrana za pokojnino je vseživljenjsko 
naložbeno zavarovanje z varčevanjem za 
pokojnino. Varčevanje za pokojnino je vezano 
na vnaprej določeno naložbeno politiko, za-
varovanec pa je obenem življenjsko zavarovan.

Komu je namenjeno?
•  Vsem, ki se zavedajo, da bodo morali za 

svojo pokojnino varčevati sami.
• Mladim, ki se zaposlijo.
•  Mlajšim, ki še nimajo, a bodo nekoč imeli 

svojo družino.

Informativni izračun
David (28 let) je na delovnem mestu dosegel 
prvo napredovanje in zaposlitev za nedoločen 
čas. Prejema povprečno slovensko plačo. Živi v 
najemniškem stanovanju. Odločil se je, da bo 
pričel varčevati za dodatno pokojnino. 
V naslednjih 30 letih bi rad privarčeval 
100.000 EUR. Kakšno premijo bi moral 
plačevati vsak mesec?

Mesečna premija  100 EUR 

Privarčevano po 30 letih 
zavarovanja  105.149 EUR

Zavarovalna vsota za 
smrt

 1.200 EUR

Tabela donosov

Starost 
zavarovanca v letih

Naložbena politika
Nevtralni 

letni donos*

do 30 Zelo dinamična politika 9,00 %

od 31 do 44 Dinamična politika 7,70 %

od 45 do 54 Zmerna politika 6,60 %

od 55 do 62 Konservativna politika 5,00 %

od 63 naprej Zelo konservativna politika 4,30 %

 

*Nevtralni donos je kombinacija pričakovanega pesimističnega in 

optimističnega donosa, ki ga določi upravljavec sklada. 

 

Pogosta vprašanja  
in odgovori
Ker sem še mlad in nimam obveznosti, 
bi rad čim prej poskrbel za dodatek k 
pokojnini. Kako se tega lotim?

Za pokojnino lahko varčujete na več 
načinov. Če boste v prihodnosti osnovali 
družino, je smiselno, da sklenete storitev, s 
katero hkrati varčujete za dodatek k pokojnini, 
obenem pa ste življenjsko zavarovani. 

Koliko let je smiselno varčevati za 
dodatek k pokojnini?

Za pokojnino boste verjetno varčevali vsa leta 
zaposlitve. Ker je to dolga doba, se naložbena 
politika NLB Vita Izbrane prilagaja vaši starosti. 
Danes si lahko privoščite varčevati v nekoliko bolj 
tveganih, a potencialno bolj donosnih naložbah, 
ko boste starejši, pa je bolj primerno, da 
varčujete v manj tveganih investicijskih skladih. 

Kaj je brezplačna pokojninska strategija?

Naložbena politika bo skladno z vašo starostjo 
prehajala iz dinamičnega v konservativnejši 
način plemenitenja sredstev.

minimalna  
premija  

50 EUR
mesečno,  
3000 EUR  
enkratno

donos 

vezan na 
investicijske 
sklade

zanimivo

brezplačna
pokojninska  
strategija 

vplačila

obročna
ali 

enkratna

NLB Vita Izbrana  
za pokojnino
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Kaj je NLB Vita 
Razigrana?
NLB Vita Razigrana je štipendijsko življenjsko 
zavarovanje, s katerim se starši zavarujejo 
za primer smrti ter tako svojemu otroku 
zagotovijo prejemanje štipendije, obenem pa 
varčujejo za otrokovo prihodnost. 

Komu je namenjeno?
• Staršem z majhnimi otroki.
•  Družinam, ki želijo varčevati za otrokove 

potrebe v prihodnosti.

Informativni izračun
Maja (31 let) ima hčerko v vrtcu in živi v 
lastniškem stanovanju, ki ga je podedovala od 
starih staršev. V naslednjih 15 letih bi rada za 
hčerkin študij privarčevala 18.000 EUR.
Želi se tudi življenjsko zavarovati, saj bi tako
hčerka tudi v primeru njene smrti prejemala 
štipendijo. Koliko mesečne premije bi morala 
plačevati in koliko bi znašala mesečna 
štipendija, ki bi jo hčerka prejemala štiri leta?

Mesečna premija  105 EUR 

Zavarovalna vsota za 
smrt  18.900 EUR 

Zajamčen letni donos v 
času vplačevanja

1,25 %

Privarčevano po 15 letih 
zavarovanja  18.134 EUR

Mesečna štipendija 385 EUR

Pogosta vprašanja  
in odgovori
Želim varčevati za sinov študij, vendar bi 
rada poskrbela, da bo sin tudi v primeru 
moje smrti prejemal štipendijo. Katero 
storitev naj izberem?

Varčevanje za otrokove prihodnje potrebe in 
hkratno življenjsko zavarovanje omogoča NLB 
Vita Razigrana. 

Ali je tak način varčevanja za prihodnost 
otroka varen?

NLB Vita Razigrana je štipedijsko življenjsko 
zavarovanje, s katerim povsem varno 
varčujete saj ne le da svojih prihrankov ne 
morete izgubiti, ampak imate nanje trenutno 
zajamčen donos v višini 1,25 % letno na 
privarčevana sredstva. Upravičeni ste lahko 
tudi do udeležbe v letnem presežku kritnega 
sklada zavarovalnice.

Kaj pa, če se mi v času varčevanja kaj 
zgodi? 

V primeru vaše smrti v času varčevanja bo 
zavarovalnica dopolnila polico do dogovorjene 
višine zavarovalne vsote, zbrana sredstva pa se 
bodo plemenitila do konca dobe varčevanja, 
ko bo otrok lahko začel prejemati štipendijo.

Kdaj bo moj otrok lahko začel prejemati 
štipendijo?

Sami določite čas prejemanja štipendije. 
Predlagamo, da je to ob prehodu otroka v 
srednjo šolo ali na začetku študija.

minimalna  
premija  

25 EUR
mesečno,  
1.000 EUR enkratno 

zajamčen 
donos  
v višini 

1,25 % letno

+ možna udeležba v 
presežku

zanimivo

štipendija
za otroka je  
zagotovljena

vplačila/izplačila

obročna 
ali 

enkratna

NLB Vita Razigrana
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Kaj je NLB Vita Senior?
NLB Vita Senior je življenjsko zavarovanje
za vse starejše od 50 let. Zavarovanje 
za primer smrti zavarovancu omogoča 
brezskrbno uživanje jeseni življenja.

Komu je namenjeno?
• Vsem v starosti od 50 do 80 let.
• Seniorjem, ki želijo brezskrbno starost.

Informativni izračun
Marija (74 let) svojo pokojnino skoraj v celoti 
porabi za redne stroške. Njen sin ima dva 
otroka na fakulteti, zato Marija noče, da bi 
imel sin v primeru njene smrti še dodatne 
stroške. Kakšno mesečno premijo bi morala 
plačevati Marija, da bi zavarovalnica sinu ob 
njeni smrti izplačala 2.020 EUR?

Mesečna premija  25 EUR

Zavarovalna vsota  2.020 EUR 

Pogosta vprašanja  
in odgovori
Nimam velike pokojnine, vendar bi rada 
sama poskrbela, da moj sin ne bo imel 
dodatnih stroškov, ko umrem. Kako to 
storim?

Če želite vašim bližnjim zapustiti nekaj 
dodatnih sredstev, s katerimi bodo pokrili 
vse stroške ob vaši smrti, vam predlagamo 
sklenitev življenjskega zavarovanja NLB Vita 
Senior. 

Kako sklenem življenjsko zavarovanje?

Sklenitev zavarovanja je zelo preprosta. To 
lahko storite v katerikoli poslovalnici NLB ali 
Banke Celje. Premije plačujete prek trajnega 
naloga, tako da s tem ne boste imeli nobene 
dodatne obveznosti.

Kdo bo po moji smrti prejel zavarovalna 
sredstva?

Upravičenca za zavarovalno vsoto določite 
vi. Le-ta bo izplačilo prejel v 48 urah po 
prejemu popolne dokumentacije.

zanimivo

zajamčen 
sprejem
v zavarovanje 
brez zdravniškega 
pregleda

minimalna  
premija  

10 EUR
mesečno

vplačila

obročna

NLB Vita Senior
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Kaj je NLB Vita 
Odgovorna?
NLB Vita Odgovorna je življenjsko zavarovanje 
kreditojemalca za osebne in stanovanjske 
kredite. V primeru smrti kreditojemalca bo 
zavarovalnica povrnila njegov kredit do višine 
zavarovalne vsote.

Komu je namenjeno?
•  Posameznikom, ki se odločajo za kredit 

(osebni, stanovanjski, podjetniški).
•  Posameznikom, katerih družina ne bi mogla 

pokriti obveznosti njihovega kredita v 
primeru smrti. 

•  Partnerjema, ki se odločata za stanovanjski 
kredit.

Informativni izračun
Nina (31 let) se odloča za nakup trisobnega 
stanovanja. Ima nekaj prihrankov, vendar 
pa za nakup stanovanja vseeno potrebuje 
stanovanjski kredit v višini 120.000 EUR za 
obdobje 25 let. Koliko bi znašala mesečna 
premija življenjskega zavarovanja? 

Mesečna premija  32,19 EUR 

Začetna zavarovalna 
vsota 120.000 EUR 

Trajanje zavarovanja 25 let

Trajanje plačevanja 
premije

17 let

Pogosta vprašanja  
in odgovori
Kaj se zgodi s kreditom, če umrem? 

Kredit mora nekdo odplačati. Če se boste 
življenjsko zavarovali, bo kredit v primeru 
vaše smrti odplačala zavarovalnica. To lahko 
storite z NLB Vita Odgovorno, ki je namenjena 
prav zavarovanju kreditojemalcev ne glede na 
to, pri kateri banki vzamete kredit.

Kaj se zgodi s premijami, ki sva jih 
vplačala, če v času zavarovanja ne 
umreva?

Premije so namenjene zgolj zavarovanju.  
Če želite tudi varčevati, je za vas bolj primerno 
življenjsko zavarovanje NLB Vita Zanesljiva.

Kaj točno zavarovanje krije in ali morava 
tudi na zdravniški pregled? 

Zavarovanje krije tako naravno kot tudi 
nezgodno smrt. Za zavarovalne vsote, nižje 
od 100.000 EUR, zdravniški pregled ni 
potreben.

za kredite višje od 

6.000 EUR 

pokritje dolga v 

višini 
zavarovalne 

vsote

zanimivo  
premije že od  

5 EUR  
dalje

vplačila

obročna 
ali 

enkratna

NLB Vita Odgovorna
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Kaj je Kolektivno 
življenjsko zavarovanje 
kreditojemalcev? 
Kolektivno življenjsko zavarovanje 
kreditojemalcev je življenjsko zavarovanje 
kreditojemalcev za osebne kredite. V primeru 
smrti kreditojemalca bo zavarovalnica povrnila 
njegov kredit do višine zavarovalne vsote.

Komu je namenjeno?
•  Posameznikom, ki se odločajo za osebni 

kredit za dobo do pet let.
•  Posameznikom, ki se odločajo za osebni 

kredit v vrednosti do 21.000 EUR.

Informativni izračun
Primož (35 let) ob rojstvu otroka sklene, da je
čas za nakup varnejšega družinskega avta. Ker
z ženo nimata dovolj prihrankov, za pokritje
razlike najame osebni kredit v višini 6.000
EUR na tri leta. Koliko bi znašala enkratna
premija življenjskega zavarovanja?

Enkratna premija  131,07 EUR

Začetna zavarovalna 
vsota  7.200 EUR

Pogosta vprašanja  
in odgovori
Moj kredit je relativno nizek. Ali je 
smiselno skleniti življenjsko zavarovanje 
kreditojemalca?

Vsekakor se je odgovorno življenjsko 
zavarovati, saj s tem v primeru smrti finančno 
razbremenite svoje najbližje. 

Kako je s plačevanjem premije in od kdaj 
naprej bom zavarovan?

Zavarovalno premijo plačate ob sklenitvi 
kredita v enkratnem znesku. Zavarovani pa ste 
že naslednji dan. 

Ali bom s tem tudi varčeval?

To zavarovanje je primerno takrat, ko ne 
želite varčevati. Če želite biti zavarovani in 
varčevati hkrati, potem raje izberite NLB Vita 
Zanesljivo z vezavo na kredit.

za osebne kredite 
z ročnostjo do 
vključno  

5 let

minimalna premija 
je odvisna od 

višine 
kredita in njegove 

ročnosti

vplačila

enkratna



Kaj je NLB Naložba Vita 
Multi?
NLB Naložba Vita Multi je vseživljenjsko 
naložbeno zavarovanje v okviru katerega se 
lahko vplačajo enkratne premije v različne 
investicijske sklade ali pakete, ki zaradi svoje 
naložbene politike nudijo določeno stopnjo 
varnosti. Primerno je za posameznike, ki želijo 
naložiti presežna sredstva, obenem pa biti 
življenjsko zavarovani.

Komu je namenjeno?
•  Dobro situiranim posameznikom, ki imajo 

prosta denarna sredstva in želijo svojo 
naložbo davčno optimizirati.

•  NLB Naložba Vita Multi je namenjena 
strankam, ki so stare od 18 do 65 let. 
Strankam, ki so stare od 66 do 80 let pa je 
na razpolago NLB Naložba Vita Multi Senior.

Pogosta vprašanja in 
odgovori

Kakšna je višina minimalne premije*?
Najmanjša vrednost v NLB Naložbo Vita Multi 
je 1.000 EUR. Najmanjša vrednost prvega 
vplačila v NLB Naložbo Vita Multi Senior je 
3.000 EUR. Dodatno pa je možno v NLB 
Naložbo Multi Senior vplačati 1.000 EUR. 

Ali imam možnost izbire več investicijskih 
skladov/paketov pod okriljem ene 
zavarovalne police?

V času vpisnega obdobja imate možnost 
dodatnega vplačila na krovno polico. Prav 
tako je takrat možen prenos sredstev na nov 
investicijski sklad brez davčnih obremenitev.

Kaj točno so torej prednosti tega 
produkta v primerjavi z direktnim 
vlaganjem v vzajemne sklade?

Prednost tega produkta je varnost naložbe 
in življenjsko zavarovanje brez plačila dodatne 
premije. Kadarkoli se lahko odločite tudi za 
dodatna enkratna vplačila, vendar le v času 
razpisanega vpisnega obdobja. 

Moram tudi v primeru sklenitve NLB 
Naložba Vita Multi plačati davek na 
obresti?

Davka na obresti vam ni treba plačati, če 
zavarovanje traja vsaj 10 let in sta zavarovalec 
in upravičenec ista oseba ves čas trajanja 
zavarovanja.

Kaj če nastopi nepredviden dogodek?
Če v času trajanja zavarovalne pogodbe 
nastopi smrt zavarovanca, bo njegova družina 
ali izbrani upravičenec prejel zavarovalnino 
v višini vrednosti police, vendar ne manj kot 
znaša zavarovalna vsota za smrt. 

Če pa smrt zavarovanca nastopi zaradi 
nezgode, bo upravičenec poleg zavarovalnine 
za primer smrti prejel izplačano še zavarovalno 
vsoto za primer nezgodne smrti.
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minimalna  
premija 

1.000 EUR
oz. 

3.000 EUR* 
za NLB Naložbo 
Vita Multi Senior 

donos 

vezan 
na zaprte  
investicijske sklade

 

naložbeno 
življenjsko
zavarovanje

vplačila

enkratna
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zanimivo 
sklenitev tudi na 

www.nlbvita.si 

Kaj je NLB Vita Tujina? 
NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje 
z medicinsko asistenco v tujini, ki vam ob 
bolezni ali nezgodi med potovanjem ali 
bivanjem v tujini krije stroške nujne zdravniške 
oskrbe in nujnega zdravstvenega prevoza.

Komu je namenjeno?
•  Družinam in posameznikom, ki potujejo v 

tujino. 
•  Rekreativnim in profesionalnim športnikom, 

ki se želijo zdravstveno zavarovati v primeru 
poškodb, ki bi nastale v tujini, v športu v 
katerem tekmujejo.

Informativni izračun
Družina preživlja počitnice tudi v tujini, zato bi 
želeli skleniti zdravstveno zavarovanje za primer 
bolezni ali nezgode. Starejši otrok občasno potuje 
v tujino tudi sam, zato jim  je pomembno, da je 
otrok tudi v tem primeru zavarovan. 

Enkratna premija  120 EUR 

Zavarovalna vsota*  80.000 EUR 

Tip zavarovanja
Multitrip 

zavarovanje

Trajanje zavarovanja: 1 leto

Pogosta vprašanja  
in odgovori
Kaj moram storiti, če se poškodujem 
ali zbolim v tujini?

Ob nezgodi ali bolezni v tujini je treba 
nemudoma oziroma najkasneje v 48 urah 
poklicati asistenčni center zavarovalnice, 
ki organizira pomoč v tujini, na telefonsko 
številko: +386 (0)59 69 22 00, ki je dostopna 
24 ur na dan, 7 dni v tednu.

V tujino potujem večkrat, vendar 
posamezno potovanje ne traja več kot 45 
dni. Katero zavarovanje mi priporočate?

V tem primeru vam priporočamo sklenitev 
Multitrip zavarovanja. Lahko ga sklenete kot 
posameznik ali pa tudi za družino. Zavarovanje 
traja eno leto in velja za neomejeno število 
potovanj v tujino, pri čemer kritje velja za prvih 
45 neprekinjenih koledarskih dni potovanja. 

Kje vse velja zavarovanje?

Zavarovanje velja za ves svet, razen za 
Slovenijo in državo, kjer ima zavarovanec 
uradno prijavljeno stalno bivališče. Pri Multitrip 
zavarovanju pa je poleg stalnega bivališča 
zavarovanca izvzeto tudi njegovo začasno 
bivališče. 
 

trajanje zavarovanja

za enkratno 
potovanje
ali 

multitrip 
zavarovanje

ob nezgodi ali
bolezni

asistenca 24/7
+386 (0)59 69 22 00

zavarovanje

individualno
ali

družinsko

NLB Vita Tujina

* Zavarovalna vsota pomeni najvišje možno plačilo zavarovalnine 
za vse zavarovalne primere, ki se zgodijo zavarovancu v času 
trajanja zavarovanja vključno z zobozdravstvenimi storitvami.
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Kako sklenem zavarovanje?
Oglasite se v katerikoli NLB Poslovalnici ali Banki Celje, kjer vam bodo prijazni svetovalci 
odgovorili na vsa dodatna vprašanja in kjer boste lahko sklenili zavarovanje. Več informacij lahko 
dobite tudi na telefonski številki 080 87 98 ali na spletni strani www.nlbvita.si.

Slovarček izrazov
Zavarovalec je pogodbena stranka, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo.

Zavarovanec je oseba, na življenje ali zdravje katere se nanaša osnovni zavarovalni primer in je 
navedena v polici.

Upravičenec za posamezni zavarovalni primer je oseba, ki je upravičena do izplačila 
zavarovalnine ali njenega dela.

Premija je znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici v skladu z zavarovalno pogodbo.

Vrednost police: 
•  Zajamčen donos: Vrednost police na določen dan je vsota vrednosti vseh obračunskih 

skladov na takšen dan.
•  Donos, vezan na investicijske sklade: Vrednost police na določen dan je vsota vrednosti 

vseh enot premoženja vzajemnih skladov, ki tvorijo naložbeno premoženje na takšen dan, 
izračunana po njihovih VEP na ta dan. 

Odkupna vrednost police na določen dan je enaka vrednosti police na takšen dan, zmanjšani 
za stroške odkupa in morebitne davke.

Zavarovalna vsota za posamezen zavarovalni primer je v polici dogovorjeni znesek, ki ga je 
dolžna izplačati ali drugače zagotoviti zavarovalnica, če nastopi takšen zavarovalni primer.

Zavarovalni primer pomeni osnovni zavarovalni primer ali dodatni zavarovalni primer. Je z 
zahtevkom utemeljen škodni dogodek. Kot čas zavarovalnega primera šteje nastanek škodnega 
dogodka.

Zavarovalnina je denarno izplačilo, ki ga zavarovalnica izplača v primeru nastanka 
zavarovalnega primera.

Investicijski sklad (v brošuri sklad) je združeno premoženje večjega števila oseb, ki ga 
upravlja družba za upravljanje z namenom oplemenititi zaupana sredstva. Premoženje sklada 
je razpršeno v večje število vrednostnih papirjev in drugih naložb, da je zagotovljeno čim boljše 
razmerje med donosnostjo in varnostjo. 

Vseživljenjsko zavarovanje je življenjsko zavarovanje, ki je sklenjeno za nedoločen čas in ga 
lahko skladno s pogoji prekinete kadarkoli.

Obvestilo zavarovalcem
Vsi v brošuri navedeni primeri so informativne narave in temeljijo na konkretnem primeru. Privarčevana sredstva so
lahko višja ali nižja, odvisno od parametrov zavarovanja (starost, višina premije, doba varčevanja), in ne upoštevajo učinka 
inflacije na realno vrednost prihrankov.

Informativni izračuni so narejeni ob predpostavki, da je stranka/zavarovanec popolnoma zdrava. Pri NLB Viti Zanesljivi je 
informativni izračun narejen ob predpostavki, da je zajamčen donos na varčevalni del premije enak 2 % letno za dobo petnajstih 
let z morebitnim pripisom presežka v višini 1,3 % letno. Pri NLB Viti Izbrani so donosi investicijskih skladov zgolj predpostavka in 
niso zajamčeni. Pri NLB Viti Razigrani so informativni izračuni narejeni ob predpostavki, da je zajamčen donos na varčevalni del 
premije enak 2,5 % letno.

Pri NLB Viti Odgovorni in Kolektivnem življenjskem zavarovanju kreditojemalcev se zavarovalna vsota v prihodnjih letih spreminja 
skladno z v zavarovanje vgrajenim amortizacijskim načrtom.

Zavarovalnica, ki sklepa in trži zavarovanja: Življenjska zavarovalnica NLB Vita d.d. Ljubljana. 
Zavarovanje tržijo: poslovne enote NLB d.d. in Banka Celje d.d. Banki pri tem nastopata kot zavarovalna posrednika ter za 
donose in izplačila glavnice ne jamčita. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti police jamči NLB Vita, življenjska 
zavarovalnica d.d. Ljubljana.

Življenjska zavarovanja niso depoziti in niso vključena v sistem zajamčenih vlog. Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih je 
donos odvisen od gibanja vrednosti enot investicijskih skladov. Tveganje, da bi bil znesek izplačila ob zaključku življenjskega 
zavarovanja nižji od zneska vplačila, prevzema sklenitelj zavarovanja.

Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Vabimo vas, da ob 
sklenitvi pogodbe preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.

Maj 2015
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NLB Vita d.d. Ljubljana
T: (01) 476 58 00
F: (01) 476 58 17
E: info@nlbvita.si
080 87 98
www.nlbvita.si


