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Informacije v tem dokumentu vam pomagajo razumeti osnovne značilnosti in pogoje zavarovanja. Popolne predpogodbene in pogodbene 
informacije se nahajajo v drugih dokumentih, zlasti v zavarovalni polici ali Pristopnici k Pogodbi o zavarovanju kreditojemalcem za stranke 
Addiko Bank d.d.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Zavarovanje kreditojemalcev Addiko Bank d.d.  – Premium zavarovanje

Kaj je zavarovano?
Zavarovan je riziko odplačila kredita v primeru: 

 smrti zavarovanca zaradi nezgode,

 trajne invalidnosti zavarovanca, večje od 50 %, 
zaradi nezgode, 

 začasne zavarovančeve nesposobnosti za delo 
(bolniška odsotnost) zaradi bolezni ali nezgode,

 da je zavarovanec, ki je v delovnem razmerju v času 
zavarovanja, brez svoje krivde postal brezposeln.

Zavarovanje krije dolg po kreditu skladno z 
amortizacijskim načrtom odplačila kredita, preostal 
v trenutku nastopa zavarovalnega primera smrti 
zaradi nezgode ali trajne invalidnosti, večje od 50 %, 
zaradi nezgode oziroma  največ 12 mesečnih anuitet v 
skladu z amortizacijskim načrtom odplačila kredita, ki 
so dospele v plačilo po preteku čakalnega obdobja, z 
začetkom od 32. dne začasne delovne nesposobnosti 
zavarovanca (bolniška odsotnost) do prenehanja 
delovne nesposobnosti. 

Zavarovalnica plača največ 12 mesečnih anuitet med 
trajanjem zavarovanja za kritje bolniške odsotnosti in 
12 mesečnih anuitet za kritje brezposelnosti. 

Zavarovalnica pokriva stroške obresti in vodenja 
kredita, če ti nastanejo v obdobju največ 90 dni po 
zavarovančevi smrti. Zavarovalnica ne nadomešča 
neodplačanih zneskov dolga po kreditu, katerih 
dospelost je bila pred trenutkom nastopa smrti ali 
dnem, ko je dokazana trajna invalidnost, večje od 50 %.  

Z izplačilom zavarovalnega zneska zavarovanja za 
trajno invalidnost se pravice po polici popolnoma 
izčrpajo in v primeru, da kasneje nastopi smrt 
zavarovanca kot posledica nezgode, ne obstaja 
obveznost za druga izplačila. 

 

Kaj ni zavarovano?
Dogodki:

 izzvani namerno ali z zavedno malomarnostjo 
zavarovanca ali nastali s poskusom ali kaznivim 
dejanjem zavarovanca, 

 neposredno ali posredno povezani z vojnimi 
dogodki, terorizmom ali državnimi nemiri ipd.,

 nastali kot posledica potresa ali radioaktivnega 
delovanja,

 nastali zaradi sodelovanja na motociklističnih ali 
smučarskih tekmovanjih (vključujoč poskusne 
vožnje in treninge) ali zaradi skakanja s padalom, 
bungee jumpingom ali zaradi sodelovanja v 
speleoloških ali alpinističnih podvigih,   

 nastali zaradi motenj zavesti ali zaradi delovanja 
alkohola, narkotikov ali zdravil v trenutku nastopa 
nezgode.

V primeru brezposelnosti zavarovalnica nima 
obveznosti za izplačilo zavarovalnine, če je delovno 
razmerje prekinjeno prostovoljno ali če je do dneva 
začetka zavarovalne zaščite zavarovancu znano, da mu 
bo delodajalec dal odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

Ravno tako je iz zavarovalne zaščite izključena smrt 
zavarovanca, ki je posledica nezgode, ki se je zgodila 
pred začetkom zavarovanja.



Kje je zavarovanje veljavno?
 Zavarovanje velja po vsem svetu (razen kritja za bolniško odsotnost in brezposelnost – kritje samo v Sloveniji). 

Kakšne so moje obveznosti?
Zavarovanec ali upravičenec zavarovanja je obvezen:
• Obvestiti zavarovalnico o zavarovalnem primeru, ki se je zgodil, brez odlašanja, resnično, obširno po telefonu na številko  (01) 

5133577 ali po elektronski pošti na naslov uniqa.podpora@april.si;
• nareditii vse, kar je možno v razumni meri, da bi razjasnili vzroke, potek in učinke zavarovalnega primera. 

Kdaj in kako plačam?  
Zavarovanje plačate v Addiko Bank d.d. v trenutku sklenitve zavarovanja za celotno obdobje trajanja zavarovanja.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj preneha veljati?   
Če je premija plačana, začne zavarovanje veljati z dnem izplačila kredita in preneha z iztekom pogodbenega obdobja zavarovanja.  

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovanec ima pravico odstopiti od zavarovalne pogodbe s pisnim zahtevkom zavarovalnici. V primeru odpovedi na zahtevo 
zavarovanca bo zavarovalnica vrnila neizkoriščeni del zavarovalne premije od dne, ko prejme zahtevek, do dneva izteka 
zavarovanja v primeru, da po tej zavarovalni polici ni bila izplačana zavarovalnina.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovanec je lahko samo oseba, ki je dopolnila 18 let in ob sklepanju pogodbe ni starejša od 60 let. 

Kritje brezposelnosti je izključeno: 

 če je bil zavarovanec zaposlen pri zakoncu ali sorodniku prve sorodstvene linije, če je zavarovanec ustanovitelj, lastnik ali 
solastnik podjetja delodajalca,

 v primeru odpovedi zaradi zavarovančevega kršenja obveznosti iz delovnega razmerja ali zaključka poskusnega dela, 
zaključka obdobja pripravništva, spremembe delovnega razmerja iz razmerja s polnim delovnim časom v razmerje z 
nepolnim delovnim časom, brezposelnosti zaradi osebno pogojene odpovedi. 

V primeru brezposelnosti zavarovanca se nadomestilo iz zavarovanja ne izplača prve tri mesece trajanja brezposelnosti. 
Če pa je zavarovanec tudi po tem obdobju še vedno brezposeln, se mu po preteku tretjega meseca brezposelnosti 
izplača nadomestilo za dva meseca hkrati, v nadaljevanju se mu mesečno nadomestilo izplačuje vsak mesec, dokler traja 
brezposelnost, v skupnem trajanju največ 12 mesecev.  
Ponavljanje primerov brezposelnosti je krito z zavarovanjem če je od zadnjega dne, za katerega je plačano nadomestilo zaradi 
brezposelnosti, do začetka nove brezposelnosti preteklo vsaj 12 mesecev in če je zavarovanec pred začetkom brezposelnosti 
bil v neprekinjenem delovnem razmerju za nedoločen čas, najmanj 3 mesecev. 
Če se med obdobjem prejemanja zavarovalnega nadomestila zgodi nov zavarovalni primer, prvotni razlog za prejemanje 
nadomestila ostane aktiven in nov primer ne sproži novega obdobja izplačila nadomestila. 
Ponavljanje primerov bolniške odsotnosti je krito z zavarovanjem, če je med dvema zavarovalnima primeroma pretekel 
najmanj en dan. Takrat začne ponovno teči kvalifikacijsko obdobje 31 dni. 


