Prednosti
Brezplačni informativni izračun priporočene zavarovalne vsote za vas in vašega
partnerja.
Dodatno izplačilo 5.000 EUR v primeru nastopa ene izmed pet bolezni ter oprostitev
plačila preostale premije zavarovanja za primer smrti.
Posebno ugodne premije za zavarovance z zdravim življenjskim slogom.

Zakaj se odločiti za NLB Vito Odgovorno?
Ali vas skrbi, da ne boste zmogli odplačevati kredita v primeru smrti vašega partnerja?
DA

NE

Ali vas skrbi, da vaši najbližji ne bodo zmožni prevzeti sami vseh finančnih bremen v
primeru vaše smrti?
DA

NE

Ali želite svoji družini zagotoviti finančno varnost in ponuditi možnost, da ohranijo vsaj
enak življenjski standard tudi v primeru vaše smrti?
DA

NE

Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili z DA, je NLB Vita Odgovorna pravo
življenjsko zavarovanje za vas.

Kako sklenem zavarovanje?
Oglasite se v katerikoli NLB Poslovalnici, kjer vam bodo strokovni in prijazni svetovalci
odgovorili na vsa vaša vprašanja ter vam pomagali pri sklenitvi zavarovanja. Več informacij
lahko dobite tudi na telefonski številki 080 87 98 ali na spletni strani www.nlbvita.si.

Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku ne prevzemamo odgovornosti.
Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, 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 zavarovalna posrednica ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti
ali jamstev. Zavarovanje NLB Vita Odgovorna ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d.
Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote. September 2018

NLB Vita Odgovorna
(Zavaruj se) za tiste, za katere živiš.
Z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Odgovorna zavarujete svoje najbližje, če se vam pripeti
najhujše. Sprejmite odgovorno odločitev in poskrbite za finančno varnost tistih, za katere živite.

www.nlbvita.si

080 87 98

NLB Vita Odgovorna je življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki upošteva življenjski
slog zavarovanca, zato so visoke zavarovalne vsote dosegljive po ugodnih premijah.
Zavarovanje je namenjeno vsem, ki najemate kredit ali že imate kredit in želite
biti življenjsko zavarovani za primer smrti, a hkrati ne želite varčevati. Prav tako pa je
zavarovanje primerno za vse, ki želite v primeru svoje smrti, družini zagotoviti finančna
sredstva za nadomestilo izpada dohodka.

Zakaj skleniti življenjsko zavarovanje za primer smrti?

Informativni izračun
Primer 1
Janez pri 30 letih rešuje svoj stanovanjski problem, zato najame kredit pri banki v višini
60.000 EUR za dobo 15 let. Ker je Janez odgovoren želi poskrbeti, da bo zavarovalnica
v primeru njegove smrti poplačala kredit do višine izbrane zavarovalne vsote, morebitni
presežek pa nakazala njegovim upravičencem. Janez je nekadilec in ne opravlja tveganega
poklica. Na voljo mu je zavarovanje s padajočo ali konstantno zavarovalno vsoto.
Zavarovalna vsota

•
•
•
•
•
•

V primeru smrti zavarovanca bo zavarovalnica poplačala kredit do višine
zavarovalne vsote, morebitni preostanek pa izplačala upravičencem.
Možnost zavarovanja življenja do 150.000 EUR brez zdravniškega pregleda.
Zavarovanje se lahko sklene za dobo od 1 do 30 let.
Brezplačni informativni izračun priporočene zavarovalne vsote glede na osebne
dohodke in družinske razmere za vas in partnerja.
V primeru vezave zavarovanja na kredit lahko izbirate med padajočo ali konstantno
zavarovalno vsoto.
Zavarovanju s padajočo zavarovalno vsoto in mesečnim plačevanjem premije lahko
priključite kritje pet bolezni, to so srčni infarkt, rak, možganska kap, operacija
koronarnih arterij in ledvična odpoved. V primeru diagnoze katere izmed bolezni
boste prejeli dodatno izplačilo v višini 5.000 EUR, hkrati pa boste oproščeni plačila
preostalih premij za kritje smrti.

Zavarovanje lahko sklenete z vezavo ali brez vezave na kredit.
NLB Vita Odgovorna
z vezavo na kredit
Zavarovalna
vsota

padajoča

konstantna

60.000 EUR

padajoča

konstantna

Trajanje zavarovanja

15 let

15 let

Doba plačevanja premije

10 let

15 let

Mesečna premija za smrt

7,53 EUR

6,06 EUR

Enkratna premija za smrt

848,53 EUR

992,18 EUR

Primer 2
Mojca je pri 30 letih postala drugič mamica. Ker želi v primeru svoje smrti družini
zagotoviti ohranitev življenjskega standarda, sklene NLB Vita Odgovorno. Mojci v
banki lahko izračunajo priporočeno zavarovalno vsoto*, ki bi glede na njene dohodke,
dohodke njenega partnerja in število otrok, ki jih vzdržujeta, pokrila izpad dohodka v
primeru njene smrti.
Mojčin neto mesečni dohodek

NLB Vita Odgovorna
brez vezave na kredit
konstantna

900 EUR

Neto mesečni dohodek njenega partnerja
Število vzdrževanih otrok

1.200 EUR
2

Priporočena zavarovalna vsota za Mojco

28.300 EUR

Priporočena zavarovalna vsota za Mojčinega partnerja

46.300 EUR

Mojca lahko zavarovanje s priporočeno zavarovalno vsoto sklene že za minimalno mesečno premijo.

Pristopna
starost

od 18 do vključno 70 let od 18 do vključno 70 let od 18 do vključno 70 let

Minimalna
ZV premije

100% kredita oziroma
ne manj kot 6.000 EUR

100% kredita oziroma
ne manj kot 20.000 EUR

20.000 EUR

Doba
plačevanja
premije

2/3 dobe trajanja
zavarovanja*

celotno trajanje
zavarovanja

celotno trajanje
zavarovanja

5 bolezni ob mesečnem
plačevanju premije

ni možno

ni možno

Dodatna
kritja

60.000 EUR

Oblika zavarovalne vsote

Zavarovalna vsota

28.300 EUR

Oblika zavarovalne vsote

konstantna

Trajanje zavarovanja

10 let

Doba plačevanja premije

10 let

Mesečna premija za smrt

5,00 EUR

Enkratna premija za smrt

562,41 EUR

* Priporočena zavarovalna vsota je informativne narave in zavarovalnica v zvezi z izračunom ne prevzema nobene odgovornosti. Podatek
je izračunan na podlagi statističnih podatkov o dohodkovnih razredih in porabi gospodinjstev v Republiki Sloveniji, splošnih statističnih
predpostavk in predpostavk zavarovalne stroke ter spremenljivih podatkov, ki jih je stranka posredovala zavarovalnici.
* V primeru, ko je višina mesečne premije nižja od 5 EUR, se doba plačevanja premije skrajša na 1/2 dobe trajanja zavarovanja.

Informativni izračun velja za popolnoma zdrave osebe. Ob upoštevanju zdravstvenega stanja zavarovanca se lahko za zavarovalno kritje
uporabijo tudi povišane premijske stopnje.

