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Zelo življenjska zavarovalnica

Ko se zgodi

življenje
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zdravstvenega zavarovanja v tujini.
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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 zavarovanje: NLB Vita,
življenjska zavarovalnica d. d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo
poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa
kot zavarovalna posrednica ter v zvezi z zavarovanjem
nima obveznosti ali jamstev. NLB Vita Nezgoda in NLB Vita
Nezgoda Junior sta nezgodni zavarovanji. NLB Vita Tujina
je zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.
Življenjska zavarovanja NLB Vita Odgovorna, NLB Vita Senior,
NLB Vita Zanesljiva, NLB Vita Razigrana, NLB Vita Izbrana,
NLB Naložba Vita Multi niso depozit in niso vključena v
sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Izbrana je naložbeno
življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od
gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. NLB
Naložba Vita Multi je naložbeno življenjsko zavarovanje,
za katerega NLB Vita d.d. Ljubljana ob dospetju jamči
izplačilo 80 % neto vplačila in 20 % soudeležbo pri gibanju
vrednosti enot premoženja izbranega vzajemnega sklada.
Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega
življenjskega zavarovanja pri zavarovanjih NLB Naložba
Vita Multi in NLB Vita Izbrana nižji od zneska vplačila v
naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj
zavarovanja. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d.
Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči
za izplačilo v višini zavarovalne vsote.
Druge osebe, ki gradivo uporabljajo za trženje: NLB d.d.

Lepota življenja je skrita v izkušnjah, ki jih s seboj
prinašajo leta, v avanturah, ki nam poživljajo vsakdan,
in v lepih spominih, ki jih z veseljem obujamo in delimo
z najbližjimi. A to pač ni vse – lepota življenja je tudi
v njegovi nenehni nepredvidljivosti. Nikoli namreč ne
moremo zagotovo vedeti, kaj nam bo prinesel dan,
v katerega smo se zbudili. Se bodo dogodki zvrstili
tako, kot smo jih načrtovali, ali pa bodo nenadejane
okoliščine vse postavile na glavo? Odgovora vnaprej ne
poznamo, zato uživajmo v prav vsem, kar nam ponuja
dan. Otrokovi dosežki v šoli ali pri športu, pa nakup
sanjskega stanovanja, zaslužen dopust in privlačno
potovanje v najbolj eksotične kotičke sveta so lepši
del našega življenja, ki se ga veselimo in z radostjo
načrtujemo. Načeto zdravje, nenadne nesreče ali celo
smrt pa so tiste tegobe, ki nas presenetijo kot strela z
jasnega. Zato je odgovorno poskrbeti, da bodo ti dogodki
čim manj neprijetni, pri tem pa lahko vedno računate na
našo pomoč. V življenjski zavarovalnici NLB Vita namreč
o nepredvidljivostih življenja razmišljamo namesto
vas. V novi številki naše revije tako predstavljamo vse
tiste življenjske situacije, ki jih prehodimo od rojstva
do smrti, ter zavarovanja NLB Vita, ki so oblikovana
tako, da predvidijo neprijetne zaplete in ponudijo oporo
takrat, ko jo najbolj potrebujete. Vse o naših, v celoti
vam prilagojenih življenjskih zavarovanjih boste izvedeli
tudi v vseh NLB Poslovalnicah, zato vas vabim, da
obiščete naše prijazne in strokovne bančnike, še preden
se prepustite lahkotnosti poletnih dni.
Brezskrbno in vroče poletje vam želim!
Mirella Miškič
direktorica sektorja za
trženje in prodajo
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Zelo življenjska zavarovalnica

Starševstvo je
neverjetna in
edinstvena izkušnja.
Svojemu otroku
želimo le najboljše.
Veselo, nasmejano,
brezskrbno in
radoživo otroštvo.
Premalokrat pa
razmišljamo o
času, ko bodo naši
otroci odrasli, se
osamosvojili in
postali popolnoma
neodvisni.
Brezskrbnost otroka
v prihodnosti
se začne z našo
skrbnostjo danes.

RAZIGRANO OTROŠTVO

in varna prihodnost najmlajših

Ko domov prinesemo majhno štručko, le malokdo razmišlja o
velikopoteznih načrtih in o tem, da bo prav ta dojenček nekega
dne odrasel in odletel iz gnezda. Pa vendar, zgodilo se bo prav
to, zato naloga staršev ni le vzgajanje, pač pa tudi razmišljanje
o osamosvojitvi otrok. Vsi, ki imamo doma majhne otroke,
se večinoma ukvarjamo z njihovo nego, vzgojo in drugimi
trenutnimi potrebami (ki jih ni malo), zato za resnejše načrte po
navadi zmanjka časa. In prav to je bistvena napaka, ki jo naredijo
marsikateri starši, trdijo finančni poznavalci. Zakaj? Ker bo otrok
nekoč za uresničitev svojih sanj in želja zagotovo potreboval
finančna sredstva. In če ta takrat ne bodo na voljo, se lahko
zgodi, da bodo sanje ostale le sanje.

ZAVARUJTE SEBE – POSKRBITE ZA OTROKA

Starševstvo je najlepši, a tudi najzahtevnejši poklic. Z rojstvom
otroka pride odgovornost brez primere, zato resno razmislite, kaj
lahko storite, da boste svojega otroka obvarovali pred negotovo
prihodnostjo. Že imate življenjsko zavarovanje? Če ga nimate,
je zdaj pravi čas, da si ga priskrbite. Življenjsko zavarovanje
namreč poskrbi za finančno varnost vaših otrok v primeru
vaše smrti. Najboljša izbira so tista življenjska zavarovanja, ki
ob zavarovanju ponujajo tudi zanesljiv način varčevanja. Za
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mlado družino, ki še nima velikih prihrankov, je to
ključnega pomena. Preden se odločite, preverite,
ali je izbrano zavarovanje dovolj fleksibilno, da
ga lahko prilagodite potrebam svoje družine.
Se lahko v času zavarovanja odločate za višje
zavarovalne vsote ali več varčevanja? Se lahko
morda zavarujeta oba partnerja in ali lahko,
če najamete kredit, zavarovanje uporabite za
zavarovanje kreditojemalca? Kaj pa zavarovanje
za nezgodno smrt, nezgodno popolno trajno
invalidnost in kritične bolezni? Ali izbrano
življenjsko zavarovanje omogoča tudi prilagodljivo
izbiro dodatnih zavarovanj? Vse to so pomembna
vprašanja, o katerih morate razmisliti.

Svetujemo vam:
NLB Vita ZANESLJIVA,
življenjsko zavarovanje za družine in
posameznike že od 50 evrov na mesec.
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Vaš otrok
bo nekoč za
uresničitev svojih
sanj in želja potreboval
finančna sredstva.
Poskrbite danes, da
sanje ne bodo ostale
le sanje.

MLADI ŠPORTNIKI

Varčevanje je pametna izbira tudi
za vse starše mladih in nadobudnih
športnikov, še posebej tistih, ki se
preizkušajo v individualnih športih.
Financiranje tovrstnih dejavnosti je
namreč v celoti na plečih staršev,
saj morebitni sponzorji na pomoč
priskočijo šele, ko je mladi športnik
že uveljavljen. Pot do tja pa je dolga
in stroški so veliki. Starši, ki zmorejo
samostojno financirati vse aktivnosti
profesionalnega športa, so redki, zaradi
česar precej obetavnih talentov včasih
prav zaradi pomanjkanja denarja ne
more razviti vseh svojih potencialov.
»Sin je bil izjemno nadarjen mlad
teniški igralec. Do 13. leta smo vse
stroške krili sami, po 14. letu, ko je
začel igrati tudi na evropskih turnirjih,
pa so stroški tako narasli, da smo
začeli iskati sponzorje. Glede na to,
da resnih rezultatov še ni bilo, smo
bili neuspešni, zaradi česar je sin
nehal trenirati. Finančno enostavno
nismo zmogli. Bilo mi je zelo hudo,
ker mu nisem mogla omogočiti, da bi
treniral naprej. Če bi se odločala danes,
bi zagotovo poskrbela za ustrezno
varčevanje,« razlaga mamica danes
16-letnega Maksa.

Svetujemo vam:

OD VRTCA DO FAKULTETE

Z vstopom malčka v vrtec se začne dolga pot otrokovega
izobraževanja. Prehod v osnovno šolo in pozneje na
srednjo šolo ter študij na fakultetah s seboj prinesejo
dodatne stroške, čeprav je šolanje v Sloveniji za zdaj še
brezplačno. Starši pomagamo pri nakupih nujnih reči, kot
so zvezki, knjige in hrana, dodatna žepnina, ki jo potrebuje
naš šolar, dijak ali študent, pa lahko za družinski proračun
postane precejšnje breme. Kaj šele, če mladostnik izkaže
posebne želje in talente, ki zahtevajo izobraževanje na
priznanih fakultetah v tujini z visokimi šolninami. Skrbno
premišljeno varčevanje je v takšnih primerih vredno ‘zlata’.

Svetujemo vam:
NLB Vita Razigrana,
že za 25 evrov na mesec lahko otroku zagotovite
šolnino ali štipendijo. Poleg tega pa ste tudi
življenjsko zavarovani.

ZAČNITE ZGODAJ

Varčevanje za prihodnost vašega otroka je popotnica za
življenje. Če se zanj odločite dovolj zgodaj, so lahko mesečni
obroki zelo majhni, kljub temu pa se bo do, denimo, otrokove
polnoletnosti na računu nabral kar zajeten kupček denarja.
S tem denarjem si bo lahko kupil prvo ‘resno’ kolo, prenosni
računalnik ali pa plačal prve samostojne počitnice, ne da
bi vam bilo treba obremeniti družinski proračun. Laže se je
namreč odreči 20 evrom na mesec kot pa med otrokovim
šolanjem prispevati vsak mesec 200 ali več evrov. Ne
pozabite, da lahko z majhnimi koraki zgradite trdne temelje.

KAJ PA VARNOST?

Se je vaš otrok poškodoval med igro ali pa je morda nerodno
padel s kolesom, zaradi česar ste morali obiskati zdravnika?
Nesreča nikoli ne počiva. Še posebej v otroštvu ne. Mali
raziskovalci so poškodbam, še posebej zlomom, izpostavljeni
bolj kot odrasli. S sklenitvijo nezgodnega zavarovanja za
svoje najmlajše poskrbite, da posledicam nezgod ne bodo
sledile še finančne težave. Preden sklenete zavarovanje,
preverite, ali zavarovanje velja vse leto, ne glede na to, ali
se nezgoda zgodi v času pouka, v prostem času ali v času
šolskih počitnic, v Sloveniji ali tujini.

NLB Vita Razigrana,
štipendijsko življenjsko zavarovanje,
+ NLB Vita
Nezgoda junior PAKET ŠPORTNIK,
nezgodno zavarovanje za člane
športnih klubov, stare od 6 do 25 let, že
od 39,33 evra letno.

Svetujemo vam:
NLB Vita NEZGODA JUNIOR,
nezgodno zavarovanje otrok in mladine
do 25. leta že od 20,41 evra letno.
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Zelo življenjska zavarovalnica

PRVI KORAKI

do finančne neodvisnosti

Osamosvojitev je čudovit začetek novega razburljivega življenja,
vendar pa zapustitev varnega gnezda staršev s seboj prinese tudi novo
pridobljeno odgovornost. Zase in za tiste, ki jih imamo radi. Poiskati
je treba prvo službo in si zagotoviti streho nad glavo.
Neodvisnosti brez finančne samostojnosti ni, se glasi misel, ki še kako drži. Za mlade, ki se
osamosvajajo od staršev in z diplomami v žepu prvič stopajo na zaposlitveni trg, takšno neodvisnost
prinaša prva služba. Pa vendar ta danes na poti do finančne neodvisnosti mladih, ki potrebujejo tudi
streho nad glavo ter sredstva za ustvarjanje svoje družine, žal ni vedno dovolj. Kako postati resnično
finančno neodvisen? S pomočjo finančnih strokovnjakov smo vam pripravili nekaj uporabnih nasvetov,
o čem bi bilo pametno razmišljati ob vstopu v prvo službo.
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ZAVARUJTE SVOJ PRIHODEK

Na začetku vaše profesionalne poti je vaša sposobnost
služiti denar samoumevna. Kaj pa se zgodi, če ga
izgubite? Ker je življenje nepredvidljivo in polno
presenečenj, včasih žal tudi neprijetnih, je treba biti čim
bolje pripravljen tudi na hude čase. Bolezen, poškodbe,
daljše bolniške odsotnosti ali celo nezmožnost
opravljanja svojega dela so že same po sebi žalostne
situacije, ki se jim žal pridružijo še finančne skrbi. Kako
plačati zdravljenje? S čim poskrbeti za sprotne stroške
kljub daljši bolniški odsotnosti? Kako živeti naprej, če
postanemo popoln trajen poklicni invalid? Za to, da bi
bile v takšnih trenutkih vsaj finančne skrbi čim manjše,
lahko poskrbite z ustreznim zavarovanjem.

NAJPREJ SI PREDSTAVLJAJTE,
KAJ SI ŽELITE, NATO NAČRTUJTE

Je vaša vizija finančne neodvisnosti realistična?
Začnite s premislekom o tem, kaj si v resnici
želite, nato pa si pridobite nasvet finančnega
strokovnjaka, ki vam bo pomagal ugotoviti,
ali s svojimi željami stojite na trdnih tleh. Pot
do finančne neodvisnosti je namreč precej
drugačna, če jih štejete 20, kot pa če ste stari
50 let. Zakaj? Ker vam več časa za varčevanje
zagotavlja boljši rezultat. Prvi korak na poti do
finančne neodvisnosti je zagotovo postavljanje
lastnega proračuna oziroma ugotavljanje,
koliko zaslužite, koliko porabite in koliko od
te razlike lahko namenite za varčevanje. Ključ
do uspeha je seveda, da porabite manj, kot
zaslužite, vendar to, kot vemo vsi, v praksi ni
tako preprosto. Priporočljivo je, da vsaj 10 do
15 % svojega prihodka vsak mesec namenite za
varčevanje. Takšno minimalno odpovedovanje
vam ne bo prineslo težav, kljub temu pa vam
bo na dolgi rok zagotovilo dobrodošla dodatna
denarna sredstva.

Svetujemo vam:
NLB Vita ZANESLJIVA,
varčevalno–naložbeno življenjsko
zavarovanje za smrt, nezgodno smrt,
100-odstotno trajno nezgodno
invalidnost ali kritične bolezni.

RAZŠIRITE OBZORJA

POKOJNINSKA STRATEGIJA,
KJE JE ŠE TO!

Izkoristite mladost za odkrivanje novih svetov. Oprtajte
si nahrbtnik in spoznajte bližnji in daljni svet. Potovanja
niso le oblika zabave, še posebej mladim lahko
ponudijo precej več. Za začetek je popotništvo s svojimi
fascinantnimi podobami, zvoki in vonji najboljši način,
da na lastni koži izkusite zgodovino, politiko, geografijo
in ekonomijo sveta, v katerem živite. Potovanja odpirajo
nova obzorja, ki nam, obkroženim s svetom materializma
in potrošništva, pokažejo, za kaj vse smo v resnici lahko
hvaležni. Potovanja v tujino izboljšujejo organizacijske
sposobnosti, učijo upravljanja z lastnim proračunom,
spodbujajo družabno interakcijo in spoznavanje ljudi, ki
navdihujejo. Ne nazadnje lahko obogatijo posameznikovo
profesionalno pot, saj mu pomagajo razviti spretnosti
reševanja težav in kreativnega razmišljanja, tistim pa,
ki še ne vedo, kaj početi s svojim življenjem, pogosto
pomagajo odkriti, kaj si v resnici želijo. Poskrbite le, da
se na pot odpravite dobro opremljeni – tudi za dogodke,
predvsem pa izdatke, ki jih ni mogoče predvideti.

Ob začetku prve službe je razmišljanje o
pokojnini zagotovo zadnja stvar, s katero se
boste ukvarjali. Pa vendar ne bi smelo biti tako.
Prepričanje, da nam bo državna pokojnina
zagotovila varno in dostojno starost, je namreč
račun brez krčmarja. Ob vse bolj starajoči se
populaciji postaja razmerje med aktivnim in
upokojenim prebivalstvom skrajno neugodno.
V prihodnosti bo upokojencev preveč, da bi
jim mlade generacije s svojim delom in svojimi
prispevki lahko zagotovile dovolj denarja,
zato večina danes mladih s pokojnino ne bo
mogla preživeti, to pa pomeni, da bo njihov
življenjski standard odvisen od tega, kako so
za varnost poskrbeli v času pred upokojitvijo.
Če denimo začnete pri 30., morate privarčevati
vsaj 6,5 % svoje neto plače na mesec, če
začnete pri 35., pa že 8,8 % na mesec. Prej se
odločite za varčevanje, več boste do upokojitve
privarčevali!

Svetujemo vam:
NLB Vita TUJINA,
zavarovanje, ki krije stroške nujne
zdravniške oskrbe in prevoza ter
medicinsko asistenco v slovenskem jeziku
v primeru bolezni ali poškodbe v tujini.

Svetujemo vam:
NLB Vita IZBRANA ZA POKOJNINO,
naložbeno življenjsko zavarovanje z
brezplačno pokojninsko strategijo.
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Zelo življenjska zavarovalnica

Zagotovite svoji družini

LEP JUTRI

Ustvarjanje svoje lastne družine je zagotovo ena od najpomembnejših
življenjskih odločitev. Dejstvo je, da ta velikanski korak s seboj prinese
veliko veselja, pa tudi neizmerno srečo in nenehno skrb ter odgovornost.
Hkrati pa seveda pomeni tudi zelo velik finančni zalogaj.
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Skoraj ga ni starša, ki bi
svojemu otroku ne želel
le najboljšega. Predvsem
veselega in brezskrbnega
otroštva, polnega
nepozabnih doživetij in
veselih igric, uspehov
pri športnih aktivnostih
in zvedavega učenja, pa
tudi spoznavanja sveta in
druženja s prijatelji. Ampak
želje so eno, vsakdanja
resničnost pa nekaj povsem
drugega. In ta je na žalost
vedno bolj povezana z
denarjem – če ga ni na
voljo dovolj, so lahko
otroci hitro prikrajšani
za marsikatero aktivnost,
dosežek ali izkušnjo.

V času, v
katerem živimo,
je potrebno finančno
načrtovanje. Če se ga
lotite dovolj zgodaj, bo vaše
družinsko življenje precej
manj obremenjeno s
finančnimi
skrbmi.

Najprej štalca …
Če nimate sreče in od staršev ali starih staršev niste
podedovali stanovanja, v katerem lahko brez težav uživate
sanje o lastni družinici, vam ne preostane drugega, kot da
najamete kredit. Z njegovo pomočjo boste kupili stanovanje,
ga lepo opremili in uživali v njem. Le še vrniti ga morate.
To pa ne bo, če ste zdravi in delovni, nobena težava. Kaj pa,
če se vam kaj zgodi? Kaj se bo zgodilo z vašo družino, če
boste umrli? Bo finančno preskrbljena ali se bo ob žalosti
spopadala še s finančnimi težavami? Poskrbite, da bo vaš
kredit zavarovan.

Svetujemo vam:
NLB Vita ODGOVORNA,
zavarovanje kreditojemalca v primeru smrti
že od 5 evrov na mesec.

Potem pa kravca …
Preden se odločite za povečanje družine, je pametno narediti
družinski finančni načrt, ki naj poteka v štirih delih. Najprej
zapišite vse potencialne velike izdatke, povezane z novo
nastalo družinsko dinamiko. Je vaš avto dovolj varen za novega
člana ali boste potrebovali novega? Imate v stanovanju dovolj
prostora ali bo potrebna manjša prenova, morda celo selitev
v večje stanovanje? V drugem delu se posvetite rednim
stroškom. Naredite seznam vseh svojih prihodkov, premičnega
in nepremičnega premoženja ter zabeležite vse fiksne
mesečne stroške, torej izdatke, brez katerih ne gre, ne pozabite
pa niti na kredite, ki jih morebiti še odplačujete. Na podlagi
takšnega seznama boste hitro ugotovili, kaj vam prinaša
največ denarja in za kaj ga največ zapravite, ter tudi, kje lahko
še kaj dodatno privarčujete. Tretji korak vsebuje določitev
finančnih sredstev, ki jih boste potrebovali za novega člana.
Pleničke, stekleničke, oblekice, pralni praški … poskušajte
oblikovati realen budžet in se ga držite. In nikakor ne pozabite
na dolgoročne stroške, ki jih bo novi družinski član prinesel v
prihodnosti. Nikar ne postanite starš, ki čez nekaj let ponoči
ne bo zatisnil očesa zaradi skrbi, kako bo poplačal stroške
otrokovega šolanja (še posebej, ker smernice vse bolj vodijo k
plačljivemu šolstvu). Razmislite o svojih prioritetah, načrtujte
vnaprej in izberite varčevanje, pisano na kožo vaše družine.

Svetujemo vam:
NLB Vita RAZIGRANA,
že za 25 evrov na mesec lahko otroku
zagotovite šolnino ali štipendijo. Poleg tega
pa ste tudi življenjsko zavarovani.
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Zelo življenjska zavarovalnica

Naj bodo

aktivna leta vaš Čas

Prišli smo v leta, ko vsakodnevnih obveznosti še
nikakor ni konec in ko tudi zagon še ni niti malo
pojenjal, a bi si radi vzeli več časa zase in za stvari,
ki nas vznemirjajo. V tem času se zato lotevamo
novih projektov, odkrivamo svet in se veselimo novih
potovalnih dogodivščin, ker pa otroci že pospešeno
zapuščajo varno zavetje domačega gnezda, se
odločamo tudi za preureditev domovanja.
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Pravijo, da je človek toliko star, kot
se počuti. In res se večina v aktivnih
delovnih letih počuti precej mlajša,
kot kažejo letnice rojstva. Kako tudi
ne, saj so nekatere skrbi že zdavnaj
stvar preteklosti – stanovanjski
kredit je uspešno poplačan, otroci
ne potrebujejo več nenehne skrbi,
pa tudi vsakodnevnega prevoza
ali nadzora ne, in so se do zdaj že
toliko osamosvojili, da le še poredko
potrkajo na domača vrata. Kot da se
imamo naposled le lahko fino – in
sedenje križem rok v tem obdobju
zagotovo ne pride v poštev.
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Zelo življenjska zavarovalnica

Svet na dlani
Potovati in odkrivati svet je
lepo, predvsem pa potovanja
prinašajo nove izkušnje,
širijo obzorja in bogatijo
življenje z novimi prijateljstvi.
Ne glede na to, ali bodo
naša popotovanja polna
adrenalinskih dogodivščin
ali pa bomo uživali v
mirnem poležavanju na plaži
eksotičnega otoka – v vsakem
primeru ne bo odveč, če se
na brezskrben oddih v tujini
pripravimo tudi po zdravstveni
plati. Povišana temperatura
in znaki tropske bolezni,
sumljive bolečine v trebuhu,
padec med pohajkovanjem
ali poslabšanje kroničnih
bolezni … Če v tujini zbolite
ali se poškodujete, se
pripravite, da bo treba na
široko odpreti denarnico, saj
stroški tovrstnih zdravstvenih
težav niso majhni. Če imate v
prihodnosti torej namen sami
ali z družino potovati v tujino,
sklenite zavarovanje, saj vam
v primeru nezgode ali bolezni
tako ne bo treba plačati
stroškov tamkajšnje nujne
zdravstvene oskrbe.

Svetujemo vam:
NLB Vita TUJINA,
zdravstveno zavarovanje z
medicinsko asistenco v tujini.

Poskrbite,
da bo vse tisto,
čemur ste se zaradi
pomanjkanja časa,
drugih prioritet ali
financ odpovedovali,
končno
uresničljivo.

Ko ptički
odletijo iz gnezda
(ali pa se pripravljajo,
da bodo to kmalu
storili), je končno napočil
čas, ki si ga lahko
sebično privoščite
le zase.

En sam
napačen korak
Življenje je lepo, prepeva
priljubljena pesem, a žal lahko
že neroden korak, napačno
izveden gib, neprevidnost
med delom ali prometna
nesreča življenje popolnoma
obrnejo na glavo. Ste vedeli,
da se v Sloveniji vsako leto
zgodi več kot 200.000 nezgod,
med njimi pa jih ima skoraj
4.000 za posledico 20 ali še
večodstotno trajno invalidnost?
Težav, ki jih takšen dogodek
potegne za sabo, je cel kup in
se jih vnaprej niti ne zavedamo.
Ne le, da se zmanjšajo naše
zmožnosti za delo (lahko smo
zanj tudi docela nesposobni),
kar močno zamaje družinski
proračun, pač pa je kar na
lepem treba spremeniti in
prilagoditi bivalne prostore,
neredko pa tudi osebno
vozilo in si morda priskrbeti
še posebno nego. Če želite
poskrbeti za finančno varnost
zase v primeru nezgodne
invalidnosti ter za dodatno
finančno varnost družine v
primeru svoje nezgodne smrti,
izberite nezgodno zavarovanje.

Evro na evro …
Aktivna leta so glede finančnih vprašanj
večinoma najmanj problematična. Hiša
je postavljena, stanovanje opremljeno,
otroci (skoraj) odrasli, zato so velike
investicije že bržkone za vami in lahko
se zgodi, da v hranilniku ostane kakšen
evro več. V tem obdobju je pametno
razmisliti tudi o tem, kaj početi z
morebitnim presežkom sredstev. Še
posebej zato, ker je zavoljo izjemno
nizkih obrestnih mer klasično varčevanje
v banki danes povsem nesmiselno.
Finančni strokovnjaki zato svetujejo
različna naložbena zavarovanja, v
okviru katerih lahko sredstva vložite
v različne zaprte investicijske sklade
oz. investicijske pakete. Izbrani zaprti
investicijski skladi oz. paketi so vezani
na različne naložbene instrumente –
skrbno izbrano košarico delnic, vzajemni
sklad ali na delniški indeks. Na ta način
boste svoja sredstva razpršili in ob
prevzemu določene stopnje tveganja
dosegli potencialno večje donose kot
pri tradicionalnih bančnih varčevanjih.
Preverite, ali ima naložbeno zavarovanje
vključeno tudi življenjsko in nezgodno
zavarovanje brez plačila dodatne
premije, na ta način boste hkrati tako
sebi kot svoji družini zagotoviti socialno
varnost v primeru morebitne nezgode
ali smrti.

Svetujemo vam:

Svetujemo vam:

NLB Vita NEZGODA,
zavarovanje za primer
nezgodne smrti, nezgodne
invalidnosti in zloma kosti.

NLB NALOŽBA VITA MULTI,
vseživljenjsko naložbeno
zavarovanje za primer smrti in
nezgodne smrti.
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Zelo življenjska zavarovalnica

Ohranite kakovost življenja

tudi v pokoju

Upokojitev je tista pomembna življenjska prelomnica, ki človeka
opomni, da se je znašel v jeseni življenja. In s tem obdobjem pridejo na
plan tudi vprašanja, kakšna bodo leta, ki so pred mano, in kdo mi bo
stal ob strani, ko mi bodo življenjske moči začele pojemati.
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POMOČ NA DOMU IN
DOLGOTRAJNA OSKRBA

KONEC SLUŽBENIH OBVEZNOSTI

Vsaka sprememba je prehod v neznano in
zelo stresna, še posebej, če nanjo nismo
pripravljeni. Upokojitev obrne življenje
popolnoma na glavo in hkrati spremeni
življenjski slog. Kajti vsakdo doživlja to
obdobje malce drugače in po svoje. Nekateri
na novo najdeni čas zapolnijo z novimi
aktivnostmi, drugi občutijo izjemno stisko in
začutijo praznino. Še posebej zato, ker se lahko
življenjski standard ob upokojitvi občutno
zniža (po podatkih Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije je bilo pred
nedavnim razmerje med povprečno neto
pokojnino in povprečno neto plačo približno
56 %, to pa dejansko pomeni, da bi, če je vaša
plača znašala okoli 1.000 evrov, prejemali le
560 evrov pokojnine). Če se ne nameravate
sprijazniti z životarjenjem na stara leta, morate
na starost začeti misliti takoj, še v aktivni dobi.
Pa čeprav se vam zdaj, ko ste na začetku ali
vrhuncu svojih moči, morda zdi, da imate za to
še precej časa. Rešitev? Varčevanje.

Vsi, ki so že okusili sladkost in grenkobo ob
upokojitvi, vedo povedati, da je prehod iz izzivov
in stresa polnega delovnega okolja v jutra, v
katerih lahko prosto razpolagaš s svojim časom,
precej naporen. K temu še dodatno pripomorejo
vprašanja, ki se v zadnjih letih življenja pojavljajo
vse pogosteje – kdo bo skrbel zame in mi pomagal,
še posebej, če bom povsem nemočen in odvisen
od drugih? Kako lahko sam že vnaprej poskrbim
za to, da bom dobil pomoč na domu takrat, ko jo
bom najbolj potreboval, in s čim jo bom plačal? Z
varčevanjem. Prej boste začeli, z manj odrekanja si
boste lahko zagotovili primerno pokojninsko rezervo.
Tudi z manjšimi zneski je mogoče privarčevati veliko.
Preden se odločite za vrsto zavarovanja, preverite,
kakšna je njegova naložbena politika. Optimalno
je, da skladno z vašo starostjo le-ta brezplačno
prehaja iz dinamičnega v konzervativnejši način
plemenitenja sredstev. Tovrstna zavarovanja
ponujajo možnost doseganja večjih donosov, kot
jih prinašajo klasične oblike varčevanj, zato si
boste lahko, če bi bilo to potrebno, laže priskrbeli
morebitno pomoč ali dolgotrajno oskrbo, ali pa
boste s privarčevanimi sredstvi še vedno lahko
pomagali svojim otrokom in razvajali vnučke.

NOVI PODVIGI

Spomnite se, o čem vse ste sanjali, da bi
nekoč radi počeli, pa tega zaradi natrpanega
delovnika niste mogli uresničiti. Pri tem ni
pomembno, ali gre za branje knjig, umetniško
udejstvovanje, potovanja po bližnji in daljni
okolici, preurejanje domovanja, dodatno
znanstveno izobraževanje, vrtičkanje,
kofetkanje ali karkoli drugega, kar vas notranje
bogati, izpolnjuje in vam vliva voljo do
življenja. Uživajte v dejstvu, da imate končno
čas za pridobivanje novih znanj in ukvarjanje
z aktivnostmi, ki ste jih že vse življenje želeli
pobliže spoznati. Poskrbite le, da vas pri tem
ne bo oviralo pomanjkanje finančnih sredstev.
Kot že rečeno, je pravočasno in pametno
varčevanje zagotovilo, da bo jesen življenja
polna novih podvigov. O tem, kakšno vrsto
varčevanja skleniti, začnite razmišljati čim
prej. Finančni strokovnjaki na tem področju
svetujejo predvsem naložbena življenjska
zavarovanja, s katerimi rešite dve muhi na en
mah – z njihovo pomočjo namreč varčujete za
pokojninsko rezervo, hkrati pa ste življenjsko
zavarovani za primer smrti.

Zgornja misel ni sicer za nikogar prijetna, a smrt s sabo
vedno prinese tudi določene stroške. Če sami prej
ne poskrbimo zanje, postanejo breme naših bližnjih.
Kako se temu izogniti? S pomočjo posebnih, prav temu
namenjenih še posebej dostopnih varčevanj za vse, ki
se želite življenjsko zavarovati, vendar za zavarovanje
ne morete odšteti visoke zavarovalne premije. »Za
svoje življenjsko zavarovanje plačujem le 10 evrov na
mesec, kar res ni veliko. S tem drobnim odrekanjem
bom ob smrti svoje bližnje razbremenil morebitnih
dodatnih finančnih skrbi,« je odločen 88-letni Janko,
ki si ne želi poleg žalosti na ramena najbližjih nakopati
še dodatnih stroškov.

Svetujemo vam:

Svetujemo vam:

NLB Vita IZBRANA,
naložbeno življenjsko zavarovanje s
postopnim plačevanjem premije, vezano
na investicijske sklade družbe NLB Skladi.

NLB Vita Senior,
življenjsko zavarovanje za primer smrti
brez varčevanja, namenjeno kritju
pogrebnih stroškov, že od 10 evrov naprej.

Svetujemo vam:
NLB Vita Izbrana za pokojnino,
dobrodošel dodatek k pokojnini.

NEKOČ, KO MENE VEČ NE BO
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Veselin Vujović, selektor rokometne reprezentance
Slovenije, je v letu in pol zamenjal 15 igralcev, bodisi
zaradi slabe kakovosti, discipline ali česa drugega.
‘Nezamenljivi’, ki so zahtevali posebne privilegije, so se
srečali z ‘managerjem’, ki priznava le borbenost, pošten
odnos, željo, prizadevnost, čustvenost in seveda znanje.
»Če si starejši, ti ni treba trenirati manj, trenirati moraš
več, če pa si mlajši, moraš trenirati še več. Obstaja torej
le ena pot, saj le več prinese dobitek,« pravi Vujović, za
katerega je bistvo uspeha skupinsko delo. »V vsakem
trenutku moramo delovati kot veriga, vsak se kot člen
čvrsto zaveda dane zaobljube, da ob velikem naporu ne
bo počil, da ne bo prav on najslabši člen verige. Verigo
tako povezanih 16 ljudi je zelo težko pretrgati.«

Veselin
Vujović

Gorazd Suhadolnik

Slovenski rokometaši so lani pod vašim vodstvom v boju
za tretje mesto na svetovnem prvenstvu poskrbeli za
enega od najzanimivejših športnih primerov preobrata.
Kako se spominjate tega upeha?
Prvih 40 minut ni bilo realno, da Slovenija izgublja
z osmimi goli razlike, ves čas sem bil prepričan, da
bo reprezentanci steklo. Zato niti za trenutek nisem
pomislil, da je tekma že odločena. Ko so fantje končno
začeli igrati in dosegati gole, sem bil osredotočen le na
to, kaj se dogaja v igri in kaj je treba v danem trenutku
narediti. Razmišljal sem, da je najbolje voditi ekipo
tako, kot da izgubljamo z dvema goloma razlike. Ko smo
razliko nadoknadili, sem šel na nova dva gola, potem
spet na nova dva … Zdi se mi, da smo bili vsi v nekem
transu, v katerem se nismo zavedali tega, kako močno
izgubljamo, koliko še moramo nadoknaditi, in ali je to
sploh mogoče doseči. Taka stvar se zgodi enkrat na 20 ali
30 let in je ne moreš pojasniti, zgodi se zato, da en človek,
reprezentanca, narod, vidi, da je to mogoče, da zmorejo in
znajo. Tak dogodek ti je preprosto namenjen.
Danes usmerjenost k rezultatom sodi med najbolj čislane
vrline. Pa vendar, ali od sebe in svojih igralcev kdaj
zahtevate preveč?
Zdi se mi, da vedno zahtevam preveč. Vsi mi govorijo,
Vuja, treba je biti realen, jaz pa pravim, ne morem biti
realen, če bi bil, igralcev nikoli ne bi mogel prepričati, da
so še boljši, da lahko dosežejo še več. Če želite zaslužiti
milijon dolarjev, morate načrtovati, da jih boste zaslužili
pet. Le tako boste zagotovo prišli do enega milijona.
Veljate za dobrega komunikatorja. Kaj menite, ali
znate pravilno odmerjati informacije? In ali znate tudi
poslušati?

Glede tega sem katastrofalno čustven. Ko moram igralcu
sporočiti, da ne gre na prvenstvo, ne morem spati, odlagam
sestanek, in ko se le odločim, da bom to povedal, mi hoče
počiti želodec. Pri nekom, ki prekrši disciplino, pa ne
razmišljam niti za trenutek. Če želite iz močvirja narediti
plodno zemljo, ga izsušite – boste vprašali za mnenje
žabe in komarje? Igralce, ki se ne zavedajo, da morajo
biti del reprezentančnega sistema, imam za žabe, teh pa
ne potrebujem. Potrebujem borce, ki spoštujejo himno.
Poslušati svojo himno je poseben občutek, ki ga moraš nositi
v sebi vsakič, ko si v reprezentanci. Nimam težav z odprto
komunikacijo, vprašanji podrejenih in njihovo kritičnostjo.
Dve pravili imam. Prvo je: Vuja ima vedno prav. In drugo: Če ti
ni jasno, se vrni na prvo pravilo. A v resnici ni tako, saj lahko
kritično vprašanje le koristi. V trenutku, ko pomisliš, da vse veš,
si največji neumnež. Če mi kdo od igralcev med tekmo nekaj
predlaga, bom to sprejel ali pa ne, vendar pa ima pravico, da
reče, vpraša, kaj naj odigrajo. V Dalmaciji pravijo: Človek in osel
vesta več kot človek. Ne glede na to, kako neumen je osel.
Kako pomembna se vam zdi pohvala? Kako izbirate, kdaj koga
pohvalite ali postavite v ospredje?
Četudi vam je mogoče kdo bolj ljub in kdo manj, v trenutkih,
ko dajete priznanje, tega ne smete pokazati. Obenem morate
dobro oceniti, kdaj bo priznanje pri nekem človeku dalo
rezultat, kdaj pa ga bo zavedlo. Raje postavim v ospredje ljudi,
ki so opravili odločilno nalogo, tiho delali in imeli velik, čeprav
ne očiten in pri publiki ne toliko opažen učinek.
Kakšne so po vašem mnenju lastnosti dobrega vodje?
Vodja mora zelo dobro oceniti, komu bo dovolil možnost
improvizacije, komu pa bo dodelil naloge, ki se jih mora strogo
držati. Ko uvidiš, da je nekdo na tvoji liniji, veš, da ti bo to, kar
bo naredil, všeč. Še več, tvojo zamisel bo še nadgradil.
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Otroška igra je nedolžna.
Razen, kadar ni.

NLB Vita Nezgoda
Zavarovanje, ki ga ne potrebujete.
Razen, kadar ga.
S sklenitvijo nezgodnega zavarovanja za vaše najmlajše poskrbite, da posledicam nezgod
ne bodo sledile še finančne težave.
NLB Vita Nezgoda Junior lahko enostavno in hitro sklenete na spletni strani
www.nlbvita.si/nezgoda-junior.

www.nlbvita.si

080 87 98

Zavarovalnica, ki trži in sklepa nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior: 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.
*V primeru sklenitve zavarovanja z avtomatičnim podaljševanjem velja popust za prvo letno premijo.

Danes si.

Kaj pa, če te
jutri več ne bo?

NLB Vita Odgovorna
Zavarovanje, ki ga ne potrebujete.
Razen, kadar ga.
Ste se že kdaj vprašali, kaj, če vas jutri več ne bo? Kako bo to vplivalo na finančno varnost
vaše družine? Odgovorno poskrbite za svoje najbližje s sklenitvijo življenjskega zavarovanja
za primer smrti.

www.nlbvita.si

080 87 98

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.

