Posebni pogoji za zavarovanje v korist otroka
5.
1.

5.1. Zavarovalnica dopolni ali poveča naložbeno
premoženje v skladu s točko 3.1.1. teh posebnih
pogojev tako, da na dan popolne prijave
zavarovalnega primera:
(a) dopolni obračunski sklad z zajamčenim
donosom z vplačilom dodatnega zneska do
višine zavarovalne vsote (v primeru obročnega
plačevanje premije) ali z vplačilom dodatnega
zneska poveča obračunski sklad z zajamčenim
donosom v višini zavarovalne vsote (v primeru
enkratnega plačila premije), in/ali
(b) naložbenemu premoženju pripiše tolikšno
število enot investicijskih skladov, da vrednost
naložbenega premoženja na takšen dan,
izračunana po VEP za naslednji naložbeni dan
doseže višino zavarovalne vsote (v primeru
obročnega plačevanja premije) ali se poveča za
višino zavarovalne vsote (v primeru enkratnega
vplačila premije).

1.1. Oblika naložbenega življenjskega zavarovanja, ki ga
urejajo ti posebni pogoji, je zavarovanje namenjeno v
korist otroka (v nadaljevanju zavarovanje v korist
otroka).
1.2. Za zavarovanje v korist otroka v celoti veljajo splošni
pogoji, dodatek in drugi sestavni deli življenjskega
zavarovanja z naložbenim tveganjem NLB Vita
Varčevanje +, razen v delu, kjer je v teh posebnih
pogojih določeno drugače.
1.3. Posebni pogoji za zavarovanje v korist otroka (v
nadaljevanju posebni pogoji) so sestavni del
zavarovalne pogodbe naložbenega življenjskega
zavarovanja.
2.

Pogoji za sklenitev zavarovanja v korist otroka
2.1. Zavarovanje v korist otroka se lahko sklene zgolj pod
pogojem, da sta zavarovalec in upravičenec ista oseba.
2.2. Kot zavarovalec oz. upravičenec lahko nastopa zgolj
oseba, ki ob sklepanju zavarovanja še ni dopolnila 15
let.
2.3. Med trajanjem zavarovanja v korist otroka zavarovalca
oz. upravičenca ni možno spremeniti.

3.

6.

Spremembe v zvezi z zavarovalno pogodbo
6.1. Sprememba zavarovanca
6.1.1

Obseg zavarovalnega kritja in obveznosti zavarovalnice
3.1. Osnovni zavarovalni primer
3.1.1

3.1.2

6.1.2

Če nastopi osnovni zavarovalni primer v skladu s točko
8.1. splošnih pogojev, je zavarovalnica dolžna:
(a) če je bilo dogovorjeno obročno plačevanje premije,
dopolniti naložbeno premoženje do višine
zavarovalne vsote življenjskega zavarovanja;
(b) če je bilo dogovorjeno enkratno plačilo premije,
povečati
naložbeno
premoženje
v
višini
zavarovalne vsote življenjskega zavarovanja;
v skladu s točkama 5.1.(a) in 5.1.(b) teh posebnih
pogojev ter ga prenesti v sklad, ki je določen v dodatku.
Z dnem prenosa naložbenega premoženja v skladu s
prejšnjo točko se zavarovanje kapitalizira, upravičenec
pa pridobi upravičenje do izplačila zavarovalnine po
zavarovalni pogodbi v skladu s točko 7. teh posebnih
pogojev.

6.1.3

7.

3.2.1

3.2.2

Zavarovalec lahko po dopolnjenem 18. letu starosti s
pisno ponudbo, s katero soglaša zavarovana oseba,
zavarovalnici predlaga, da postane nova zavarovana
oseba.
Zavarovalnica lahko v roku 8 dni od prejema
ponudbe zahteva dodatno preverjanje zdravstvenega
stanja novo predlagane zavarovane osebe, in sicer z
izpolnitvijo dodatnega zdravstvenega vprašalnika
in/ali napotitvijo na zdravniški pregled.
V
kolikor
zavarovalnica
sprejme
ponudbo
zavarovalca, spremembe stopijo v veljavo na prvi
naslednji dan izračuna po dnevu, ko je zavarovalnica
prejela predlog zavarovalca in z njim soglašala.

Zahtevek za izplačilo zavarovalnine
7.1. Zavarovalnica
bo
svojo
obveznost
izplačila
zavarovalnine izpolnila v 14 dneh, šteto od dneva, ko
je prejela pisni zahtevek za izplačilo zavarovalnine.
7.2. Pisni zahtevek za izplačilo zavarovalnine poda
prijavitelj ob prijavi zavarovalnega primera ali
kadarkoli kasneje. V pisnem zahtevku se določi način
izplačila zavarovalnine kot enkratno izplačilo ali
obročno kot štipendija v skladu z omejitvami, ki so
določene v dodatku.
7.3. V primeru obročnega izplačila zavarovalnine v obliki
štipendije se mesečni obrok štipendije izračuna tako,
da se višina zavarovalnine pomnoži s faktorjem za
izračun štipendije, določenem po takrat veljavnem
ceniku zavarovalnice.

3.2. Dodatni zavarovalni primer

4.

Dopolnitev ali povečanje naložbenega premoženja

Uvodna pojasnila

Če nastopi dodatni zavarovalni primer, je zavarovalnica
dolžna izplačati zavarovalnino ali izpolniti kakšne druge
obveznosti v skladu s točko 8.2. splošnih pogojev in v
skladu z dodatnimi pogoji dodatnega zavarovanja.
V primeru kapitalizacije zavarovanja v korist otroka
preneha kritje zavarovalnice za dodatne zavarovalne
primere po poteku dobe, za katero je bila plačana
premija.

8. Razpolaganje s pravicami iz zavarovanja v korist
otroka

Naložbeno premoženje in naložbene možnosti

8.1. Pravici zavarovalca do izplačila odkupne vrednosti ali
dela odkupne vrednosti mora biti priloženo pisno
soglasje zavarovane osebe, dokler zavarovalec ne
dopolni 26 let.
8.2. V primeru, ko zavarovalnica ugodi pisnemu predlogu
zavarovalca v skladu s točko 6.1. teh posebnih
pogojev, pod pogojem, da je s takšnim predlogom
soglašala zavarovana oseba, pisno soglasje iz
prejšnje točke ni potrebno.

4.1. Ne glede na določilo točke 12.2. splošnih pogojev se
naložbeno premoženje v določenem trenutku lahko
oblikuje le v skladu z naložbenimi možnostmi iz točk
12.4. splošnih pogojev – poljubna izbira investicijskih
skladov, 12.5. splošnih pogojev – zajamčeni donos in
12.6. splošnih pogojev – kombinirani paket.
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9.

Prevzem police in posledice prevzema
9.1. Če osnovni zavarovalni primer v času trajanja
zavarovanja v korist otroka ni nastopil, zavarovalec
prevzame polico z dopolnjenim 26. letom starosti.
9.2. Zavarovalec lahko prevzame polico tudi pred
dopolnjenim 26. letom starosti v primeru, če postane
zavarovana oseba v skladu s točko 6.1. teh posebnih
pogojev.
9.3. Prevzem police pomeni, da zavarovalec v celoti sam
razpolaga s pravicami iz zavarovalne pogodbe,
sprememba zavarovanca ni več možna, ti posebni
pogoji pa se z dnem prevzema v celoti prenehajo
uporabljati. Z dnem prevzema se preneha uporabljati
tudi dodatek, v delu, ki se nanaša na zavarovanje v
korist otroka.
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