Varčevanje za različne življenjske situacije
in različna obdobja
VARČEVANJE ZAME
NLB Vita Varčevanje + vam ponuja več ključnih prednosti pri varčevanju za vašo
pokojnino.
• Zavarovanje lahko sklenete zase ali za vaše bližnje.
• Pristopna starost zavarovanca do vključno 65. leta starosti.
• Sklene ga lahko fizična ali pravna oseba, samostojni podjetnik ali društvo.
• Naložbene možnosti: zajamčeni donos, kombinirani paket, poljubna izbira
skladov NLB Skladi in pokojninska strategija.
• Brezplačno izvajanje pokojninske strategije.
• Možnost prehoda med naložbenimi možnostmi - prvi prehod je brezplačen.
• Brez preverjanja zdravstvenega stanja v primeru sklenitve zavarovanja z
zavarovalno vsoto do 10.000 EUR.
• Nižji vstopni stroški ob višjih premijah.

Obročne, enkratne in dodatne premije
Možno je obročno plačevanje ali enkratno plačilo premije. Zavarovalno
premijo v skladu z določenimi minimalnimi zneski določite sami ob
sklenitvi zavarovalne pogodbe. V času trajanja zavarovalne pogodbe
lahko zavarovalnici ponudite tudi vplačilo dodatne premije.

TUDI ČEZ 20 LET
BO NEKOČ DANES

Minimalne zavarovalne premije
			

Zavarovanje zase

Zavarovanje za otroka

Mesečna premija
Letna premija		
Enkratna premija
Dodatna premija

Minimalno
Minimalno
Minimalno
Minimalno

Minimalno
Minimalno
Minimalno
Minimalno

50 EUR
600 EUR
3.000 EUR
250 EUR

40 EUR
480 EUR
3.000 EUR
250 EUR

Zavarovalci imate omogočen tudi pregled nad gibanjem privarčevanih
sredstev v spletni poslovalnici e-NLBVita in vseh NLB poslovalnicah.
Več informacij o zavarovanju vam je na voljo na spletni strani
www.nlbvita.si, na elektronskem naslovu info@nlbvita.si ali
na telefonski številki 080 87 98.

Kje lahko sklenete zavarovanje?
VARČEVANJE ZA OTROKA
S sklenitvijo zavarovanja z varčevanjem za otroka, svojemu otroku lahko
zagotovite denarna sredstva, ki mu bodo v pomoč na njegovi poti šolanja.
• Sklenitev za otroka z možnostjo izplačila v obliki štipendije ali enkratnega izplačila.
• Starost otroka do vključno 14. leta.
• Začetek izplačevanja štipendije do 26. leta starosti za obdobje 3, 4 ali 5 let.
• Naložbene možnosti: zajamčeni donos, kombinirani paket, poljubna izbira
skladov NLB Skladi.

Zavarovanje lahko sklenete v vseh NLB Poslovalnicah.

Prej boste začeli varčevati, z manj odrekanja
boste lahko dosegli svoj cilj.
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
Varčevanje+ ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Varčevanje+ je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos
odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja
nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti
police jamči NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Dokument s ključnim informacijami o produktu je na voljo pri zavarovalnih posrednikih
v NLB Poslovalnicah oziroma je objavljen na spletni strani zavarovalnice www.nlbvita.si. September 2018

• Možnost menjave zavarovane osebe in prevzem police s strani otroka.
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Zavarovanje, ki ga potrebujemo. Vsak dan bolj.
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Zelo življenjska zavarovalnica.
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Zelo življenjska zavarovalnica.

NLB Vita d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana
T: + 386 1 476 58 20 / F: + 386 1 476 58 17
E: info@nlbvita.si / www.nlbvita.si

• Polovični vstopni stroški do otrokovega 18. leta starosti.
www.nlbvita.si

info@nlbvita.si

www.nlbvita.si

080 87 98

NLB Vita Varčevanje +
Zavarovanje, ki ga potrebujemo. Vsak dan bolj.

Različne možnosti naložbenega varčevanja

Sestava naložbenih politik pokojninske strategije.

Zavarovanje NLB Vita Varčevanje + omogoča različne naložbene možnosti za
konzervativne, zmerne in dinamične naložbene profile strank. Lahko izberete eno
izmed štirih naložbenih možnosti, glede na naložbeno tveganje, ki ga želite prevzeti:

Starost zavarovanca v letih

Politika		

Ciljna struktura košarice skladov**

do vključno 30		

zelo dinamična

100 % delniški

od 31 do vključno 44

dinamična		

80 % delniški

od 45 do vključno 54

zmerna		

50 % delniški

od 55 do vključno 62

konzervativna

20 % delniški

od 63 naprej		

zelo konzervativna

0 % delniški

V času, v katerem živimo, je potrebno finančno načrtovanje. Če se ga lotite dovolj
zgodaj, bo vaše življenje precej manj obremenjeno s finančnimi skrbmi.
NLB Vita Varčevanje + je vseživljenjsko zavarovanje, ki vam omogoča varčevanje
v obliki življenjskega zavarovanja z naložbenim tveganjem in se prilagaja vašim
finančnim zmožnostim, življenjskim situacijam, željam ter potrebam.
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1. Če niste naklonjeni tveganjem, je naložbena

Komu je namenjeno?

Zajamčen donos ponujamo za dobo 15 let*.

Zavarovanje NLB Vita Varčevanje +

NLB Vita Varčevanje + je namenjeno tako tistim, ki želite dolgoročno varčevati za
prihodnost, kot tistim, ki želite oplemenititi presežek finančnih sredstev.
sklade, je primeren kombiniran paket. Sredstva se
NLB Vita Varčevanje + je primerno za vse, ki:

investirajo v razmerju 75% v sklad zajamčenega donosa
in 25% v košarico skladov družbe NLB Skladi*.

ste stari od 18. do
vključno 65. leta,

naložbene možnosti, spremembo višine premije in/ali zavarovalne vsote,

25 %
75

si želite zagotoviti
dodatna sredstva
ob pokojnini,

0-14

imate otoke stare do
vključno 14 let,

Možna sklenitev
zavarovanja brez
preverjanja
zdravstvenega stanja.

želite varčevati
za kakršen koli
dolgoročni cilj in
samostojno sestaviti
košarico skladov,

lahko predlagate mirovanje, zahtevate odkup ali delni odkup, obročno
izplačilo dela privarčevanih sredstev …

Odkup brez navajanja razlogov
3. Tisti, ki imate več finančnega znanja, si

želite varčevati za
šolnino svojih otrok
ali vnukov,

je zelo prilagodljivo.

V času trajanja zavarovalne pogodbe lahko predlagate spremembo

2. Če želite zajamčeni del kombinirati z naložbo v

18-65

**Od ciljne strukture lahko zavarovalnica pri izboru skladov odstopa za največ 10 %.

možnost z zajamčenim donosom prava izbira.

poljubna
izbira
skladov

Denarna sredstva so likvidna, kar pomeni, da imate možnost odkupa in/ali delnega
odkupa brez navajanja razlogov kadarkoli po poteku 1. leta trajanja zavarovanja.

lahko sami izberete sklade ter oblikujete
svoje naložbeno premoženje iz posameznih

Davčne prednosti

skladov družbe NLB Skladi.
• Davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % se ne obračuna v
kolikor je zahteva za odkup ali delni odkup podana po pretečenem 10

si želite optimizirati
finančno
premoženje in
izkoristiti davčne
ugodnosti.
Zavarovanje je
lahko veljavno že
naslednji dan po
sklenitvi.

letnem obdobju od začetka zavarovanja.

4. Če želite brezskrbno varčevati za pokojnino, je
primerna pokojninska strategija. Naložbeno
premoženje bo brezplačno prehajalo med

18-65

naložbenimi politikami.

• Obdavčitev dohodka iz življenjskih zavarovanj z dohodnino se ne
obračuna, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let in je zavarovalec in
upravičenec ob izplačilu ista oseba. Prav tako se dohodnina ne obračuna
v primeru smrti zavarovane osebe.

*Po poteku 15-ih let se sredstva avtomatsko in v celoti prenesejo v sklad Podjetniške obveznice EUR NLB Skladov.

