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Ta dokument vsebuje povzetek pomembnejših informacij o kolektivnem življenjskem zavarovanju ključnih oseb kreditojemalcev (revolving kredit ali kreditna linija).  
Celotne pogodbene informacije o kolektivnem življenjskem zavarovanju so zagotovljene v splošnih pogojih, navedenih na potrdilu o zavarovanju.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za kolektivno življenjsko zavarovanje ključnih oseb kreditojemalcev (revolving kredit ali kreditna linija).

EROLK-01/18 

Kaj je zavarovano?
 Smrt

 S tem zavarovalnim kritjem se zaveže zavarovalnica v primeru smrti 
zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja plačati dogovorjeno 
zavarovalno vsoto za to zavarovalno osebo. Zavarovalnica nudi kritje 
za primer smrti ne glede na razlog smrti, brez krajevnih omejitev.

Možno je še dodatno zavarovati:
 - Popolna trajna delovna nezmožnost

 V primeru nastanka bolezni ali nezgode zavarovane osebe, katere 
posledica je popolna trajna delovna nezmožnost, zavarovalnica 
plača vsoto za to zavarovano osebo na dan, ko je s strani Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zavarovani osebi 
ugotovljena invalidnost I. kategorije.  
Upravičenec v obeh primerih je zavarovalec (Banka Intesa Sanpaolo 
d.d.) za preostali dolg kreditojemalca po kreditni pogodbi za 
revolving kredit ali pogodbi za kreditno linijo in kreditojemalec za 
razliko do dogovorjene zavarovalne vsote. 

Kje velja zavarovanje?
 Zavarovanje velja po celem svetu. 

Kakšne so moje obveznosti?
- Da je zavarovalec oz. zavarovana oseba na vsa vprašanja na pristopni izjavi in izjavi o dobrem zdravstvenem stanju odgovoril po resnici in popolno ter ni ničesar 

zamolčal.
- Če zavarovana oseba zamenja prebivališče, mora zavarovalnici sporočiti svoj novi naslov. 
- Če se zavarovana oseba preseli izven Evropske unije, mora zavarovalnici sporočiti ime osebe v Sloveniji, ki je pooblaščena za sprejemanje izjav zavarovalnice.
- V primeru nastanka zavarovalnega primera je zavarovana oseba oz. njen zastopnik dolžan zavarovalnico o tem pisno obvestiti z ustreznim obrazcem. Skupaj z 

obrazcem za prijavo mora zavarovana oseba predložiti še dokumentacijo, ki jo zavarovalnica navaja v splošnih pogojih.
- V primeru nastanka zavarovalnega primera trajne delovne nezmožnosti mora zavarovana oseba ravnati v skladu z navodili in nasveti zdravnika vse do zaključka 

zdravljenja.

Kaj ni zavarovano?
 Smrt oz. trajna delovna nezmožnost zaradi nadaljevanja oz. ponovitve 
(ponavljanja) bolezni ali poškodb zaradi nezgode, ki so se zgodile in/
ali so bile diagnosticirane pred sklenitvijo zavarovanja.

 Smrt oz. trajna delovna nezmožnost zaradi zlorabe alkohola ali drog.
 Če je smrt oz. trajna delovna nezmožnost zavarovane osebe nastala 
zaradi upravljanja z motornim vozilom pod vplivom alkohola.

 Če je smrt oz. trajna delovna nezmožnost zavarovane osebe nastala 
pri izvajanju nevarnih športnih panog.

 Smrt oz. trajna delovna nezmožnost kot posledica dogodka, ki ga je 
zavarovana oseba povzročila namerno, v nasprotju z zakonom ali iz 
hude malomarnosti.

 Samomor ali poskus samomora v prvem letu zavarovanja.
 Trajna delovna nezmožnost:
- kot posledica bolečin v križu in podobnih bolezni;
- kot posledica depresije ali sindroma kronične utrujenosti ali drugih 

psihiatričnih ali duševnih težav.
 Izključitve so podrobneje opisane v splošnih pogojih. 

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno s/z:

 dogovorjenimi zavarovalnimi vsotami;
 dogovorjeno zavarovalno dobo;
 starostjo zavarovane osebe;
 delovnim statusom zavarovane osebe.

Omejitve so podrobneje opisane v splošnih pogojih.

Kdaj in kako plačam?
V primeru mesečnega načina plačila premije bo zavarovalec premijo pobiral skupaj z mesečnimi obroki kredita in jo bo plačeval v imenu in za račun zavarovane 
osebe. Premija se bo plačevala v mesečnih obrokih, razen prvega obroka premije, ki se plača s podpisom pristopne izjave in lahko vsebuje tudi pro rata del. 
V primeru enkratnega plačila premije bo zavarovalec premijo pobral s prvim mesečnim obrokom kredita in bo plačal to zavarovalno premijo zavarovalnici v imenu in 
za račun zavarovalne osebe. 



GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 1/09815/00 in ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje 
zavarovalnih poslov št. 30200-2298/03-22DP. Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. Višina osnovnega kapitala je 39.520.347,18 EUR. Nevplačanih vložkov 
ni. TRR je odprt pri SKB d.d. št. SI56 0313 4100 0009 264, ID št. za DDV SI88725324, matična št. 5186684000. Družba pripada zavarovalniški skupini Generali Group, vpisani v italijanski register zavarovalniških skupin 
pod vložno št. 26, ki ga vodi IVASS.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Začetek zavarovanja je ob 24.00 uri tistega dne, ko je podpisana pristopna izjava, pod pogojem, da je bil plačan prvi obrok zavarovalne premije, potrjeno kritje s 
strani zavarovalnice in da je bila predhodno podpisana tudi pogodba za revolving kredit ali kreditno linijo.  
Zavarovalno kritje preneha:
- ob 24.00 uri po preteku enega leta od začetka zavarovanja;
- ob 24.00 uri tistega dne, ko preneha revolving kredit ali kreditna linija in je pogodba sklenjena za dobo krajšo od 1 leta; 
- ko zavarovana oseba dopolni v pogojih določeno izstopno starost;
- v primeru predčasnega poplačila celotnega dolga po pogodbi revolving kredit ali kreditni liniji;
- če je zavarovalna pogodba odpovedana skladno z določili zavarovalnih pogojev;
- v primeru poplačila preostanka dolga v primeru smrti ali popolne trajne delovne nezmožnosti.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovana oseba ima pravico, da v tridesetih dneh od dneva podpisa pristopne izjave odstopi od zavarovanja brez navedbe razloga za to dejanje in brez obveznosti 
plačila. Po tem roku lahko zavarovana oseba kadarkoli odpove zavarovanje, pravno razmerje pa preneha šele na koncu obračunskega obdobja.

Dokument velja od 26. 09. 2018.


