Kako uveljavljati zavarovalnino?
Ste se poškodovali ali morda nerodno padli s kolesom, za kar ste morali obiskati
zdravnika? Je zdravnik diagnosticiral zvin gležnja z nadaljnjimi kontrolami, ne veste pa
kako uveljavljati zavarovalnino?
Ob vsaki nesreči, ki se vam zgodi:
• nas lahko pokličite na telefonsko številko 01/ 476 58 20,
• zavarovalni primer lahko prijavite tudi v kateri koli NLB Poslovalnici,
•n
 a spletni strani https://www.nlbvita.si/prijava-primera si lahko natisnete obrazec,
ga izpolnite in nam ga pošljete na naš naslov:
NLB Vita, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
Potrudili se bomo, da bomo vaš zavarovalni primer kar najhitreje rešili.

Potrebujete dodatne informacije?
Za nadaljnje informacije vam je zavarovalnica NLB Vita na voljo na elektronskem naslovu
info@nlbvita.si ali telefonski številki 080 87 98. Lahko pa se oglasite tudi v eni izmed več
kot 100 NLB Poslovalnic.

Nakupovanje je super.

Razen, kadar ni.

Več informacij o nezgodnem zavarovanju NLB Vita Nezgoda pa lahko najdete na spletni
strani www.nlbvita.si/nezgodno-zavarovanje, kjer lahko zavarovanje tudi sklenete.

Prikazane mesečne premije so informativne in veljajo za posameznike, ki opravljajo delo v 1. nevarnostnem poklicnem razredu in
že vključujejo davek od zavarovalnih poslov. V skladu z ZDPZP se od sklenjenega nezgodnega zavarovanja plačuje 8,5 % davek od
zavarovalnih poslov, ki se odmeri od zavarovalne premije.
Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku ne prevzemamo odgovornosti.
Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zavarovalnica, ki trži in sklepa nezgodno zavarovanje NLB Vita
Nezgoda: 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. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka
zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote. September 2018

NLB Vita Nezgoda
Zavarovanje, ki ga ne potrebujete.
Razen, kadar ga.
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Ne prepustite življenja naključjem in izberite primeren paket zase:

Izogniti se nezgodi je preprosto. Razen, kadar ni.
Takrat potrebujete enostavno, pregledno in ugodno nezgodno
zavarovanje kot je NLB Vita Nezgoda.
Bodimo iskreni. Življenje je večinoma predvidljivo in z malce previdnosti se lahko izognemo
marsikateri nevšečnosti. A že en sam nepredvidljiv dogodek, kot je npr. neroden padec,
poškodba med delom, prometna nesreča nam lahko življenje obrne na glavo.

Paket VARNI je namenjen vsem, ki vam je posebej pomembna zavarovalna vsota v
primeru nezgodne smrti in trajne invalidnosti. Olajša vam finančno breme pri preureditvi
domačega okolja po nezgodi.
Paket AKTIVNI je namenjen vsem, ki si poleg zavarovalne vsote za primer nezgodne smrti
in trajne invalidnosti, želite tudi nadomestila za okrevanje po poškodbah, nadomestila za
zlom kosti in nadomestila za fizioterapije. Zavarovalne vsote v paketu se lahko prilagodijo
vašim željam in potrebam.
Zavarovanje pa lahko velja že naslednji dan po podpisu ponudbe.

Ponudba paketov nezgodnega zavarovanja NLB Vita Nezgoda (14-64 let):

Zavarovalno kritje

VARNI

AKTIVNI*

Nezgodna smrt

15.000 EUR

10.000 EUR

Nezgodna smrt v prometni nesreči

25.000 EUR

20.000 EUR

Trajna invalidnost s 400 % progresijo

30.000 EUR

20.000 EUR

Izplačilo za 100 % trajno invalidnost

120.000 EUR

80.000 EUR

1.500 EUR

1.500 EUR

Nadomestilo za zlom kosti*

*izberete
lahko tudi
višja kritja

20 EUR

Izplačilo za fizioterapijo (na dan)

2.000 EUR

Nadomestilo za okrevanje po poškodbah**
Izplačilo za okrevanje po lažjih poškodbah

60 EUR

Izplačilo za okrevanje po težjih poškodbah

250 EUR

Izplačilo za okrevanje v bolnišnici 4-15 dni

500 EUR

Izplačilo za okrevanje v bolnišnici 16-30 dni

1.000 EUR

Izplačilo za okrevanje v bolnišnici 31 dni ali več

2.000 EUR

Mesečna premija

NOVO!

9,85 EUR

14,57 EUR

*Izplačilo zavarovalnine se določi v skladu s Tabelo zlomov kosti, ki je določena v splošnih pogojih zavarovanja.
** Višina izplačila je odvisna od teže poškodbe (predpisanih ukrepov zdravljenja oz. števila nočitev v bolnišnici), kot je prikazano v preglednici.

Višja kritja pri paketu Aktivni
Izbirate lahko različne višine zavarovalnih vsot pri kritjih nezgodne smrti: 10.000 EUR,
15.000 EUR ali 25.000 EUR, nadomestilu za zlom kosti: 1.500 EUR, 3.000 EUR ali
5.000 EUR in nadomestilu za okrevanje po poškodbah: 2.000 EUR ali 3.000 EUR.

Izplačilo za okrevanje po lažjih poškodbah
prejmete, če ste poiskali pomoč pri zdravniku, ki vam je predpisal zdravljenje kot npr.:
počitek po poškodbi, razgibavanje, neobremenjevanje, uporabo bergel, bandažne in
elastične povoje, hlajenje, oskrbo rane ali odrgnine, jemanje analgetikov in se zdravili v
domači oskrbi ter ste opravili vsaj en naknadni kontrolni pregled.

Izplačilo za okrevanje po težjih poškodbah
zajema težje zdravljenje, kot npr. namestitev mavca, šivanje prizadetega dela telesa,
operacijski ali drug invazivni poseg ali zdravljenje v bolnišnici do treh dni.

Nadomestilo za fizioterapijo
izplača zavarovalnica za vsak koledarski dan, ko ste obiskovali s strani zdravnika predpisano
in nujno fizioterapijo. Nadomestilo se izplača za največ 8 koledarskih dni.

Ste vedeli, katera so najpogosteje izplačana kritja?*
52 % okrevanje po poškodbi,
30 % zlom kosti,
9 % izplačilo za okrevanje v bolnišnici.
*Vir: Interni podatki NLB Vite.

