
Kaj je zavarovano?
 Zavarovanje krije šest ali dvanajst anuitet/obrokov 

kreditne oz. leasing pogodbe, če kreditojemalcu oz. 
leasingojemalcu iz nekrivdnih razlogov med trajanjem 
kreditne oz. leasing pogodbe preneha veljati pogodba o 
zaposlitvi;

 preostanek dolga iz kredita oz. leasinga, če 
kreditojemalec ali leasingojemalec umre v času trajanja 
kreditne oz. leasing pogodbe;

 preostanek dolga iz kredita oz. leasinga, če 
kreditojemalec ali leasingojemalec v času trajanja 
kreditne oz. leasing pogodbe utrpi nezgodo ali več 
nezgod, katerih posledica je smrt ali trajna izguba splošne 
delovne sposobnosti (trajna invalidnost), ki znaša najmanj 
50 odstotkov. 

Kaj lahko dodatno zavarujem?
Možno kombinacije zavarovalnega kritja so:
• brezposelnost, naravna in nezgodna smrt ter trajna 

invalidnost;
• brezposelnost, nezgodna smrt in trajna invalidnost;
• nezgodna smrt in trajna invalidnost.

Kaj ni zavarovano?
 Če pogodba o zaposlitvi preneha veljati na podlagi 

pisnega sporazuma;
 če pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, 

preneha veljati s potekom časa ali ko je dogovorjeno delo 
opravljeno ali s prenehanjem razloga zaradi katerega je 
bila sklenjena;

 če pogodba o zaposlitvi preneha veljati zaradi 
delodajalčeve redne odpovedi, podane zavarovancu iz 
krivdnega razloga ali ker zavarovanec ni sprejel predloga 
delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi;

 če je ugotovljena stopnja trajna izguba splošne delovne 
sposobnosti (trajna invalidnost) iz nezgod, nastalih v času 
zavarovanja, manjša od 50%;

 če je zdravstveno stanje zavarovanca ob sklenitvi 
zavarovanja v nasprotju z izjavo o dobrem zdravstvenem 
stanju.

Ali je kritje omejeno?
 Kritje 6 ali 12 anuitet/obrokov (brezposelnost);
 preostanek dolga, z max. zneskom 30.000 EUR (naravna 
smrt + če je potrošniški kredit ali leasing);

 preostanek dolga, z max. zneskom 50.000 EUR (naravna 
smrt + če je stanovanjski ali hipotekarni kredit);

 preostanek dolga, z max. zneskom 100.000 EUR 
(nezgodna smrt in trajna invalidnost).

Kje je zavarovanje veljavno?
 Kredit ali leasing pogodba sklenjena z banko, hranilnico, leasing podjetjem ali kreditno institucijo, ki ima sedež v Republiki Sloveniji;
 zavarovanec je lahko oseba, ki je ob sklenitvi zavarovanja v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji (brezposelnost);
 v primeru smrti in invalidnosti kraj dogodka za veljavnost zavarovanja ni merodajen.

Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o določenem zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim 
potrebam ter zahtevam. Popolne pred pogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih 
dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi 
zavarovanja). Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za zavarovanje kreditojemalca/leasingojemalca za primer brezposelnosti, naravne in nezgodne smrti ter invalidnosti. 
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Kakšne so moje obveznosti?
• Prijaviti okoliščine pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti pri sklenitvi zavarovalne pogodbe;
• omogočiti zavarovalnici pregled in revizijo rizika;
• pravočasno plačati premijo;
• podati vse podatke za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode;
• po prijavi zavarovalnega primera zavarovalnici vsak mesec dostaviti potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb;
• obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega imena ali bivališča.

Kdaj in kako plačam?
Premijo lahko plačam v enkratnem znesku, obročno ali mesečno. Način plačila premije dogovorim z banko ali leasing družbo. 

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Zavarovanje velja v času trajanja kreditne oz. leasing pogodbe vendar ne več kot 20 let (brezposelnost, nezgodna smrt in trajana invalidnost) oz. 
prvih 10 let (naravna smrt) odplačevanja kredita oz. leasinga. Zavarovanje preneha veljati tudi zaradi odstopa, razdora ali odpovedi kreditne oz. 
leasing pogodbe ali predčasnega celotnega odplačila kredita oz. leasinga. Zavarovalno jamstvo za primer brezposelnost začne veljati po šestih 
mesecih od sklenitve zavarovanja, če je bilo zavarovanje sklenjeno ob sklenitvi ali največ v roku enega meseca po sklenitvi kreditne oz. leasing 
pogodbe oziroma po devetih mesecih, če je bilo zavarovanje sklenjeno več kot mesec dni po sklenitvi kreditne oz. leasing pogodbe. Zavarovalno 
jamstvo preneha veljati v primeru naravne in nezgodne smrti ali trajne invalidnosti tudi če zavarovanec postane poslovno nesposoben ali je 
dopolnil 75. leto starosti.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, lahko po preteku tega roka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopim od pogodbe tako, da to 
zavarovalnici pisno sporočim.


