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Ta dokument vsebuje povzetek pomembnejših informacij o zavarovanju za primer brezposelnosti kreditojemalca. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o
zavarovanju najdete v pogodbeni dokumentaciji (morebitna ponudba z dopolnili in izjavami, zavarovalna polica, splošni pogoji, morebitne pisne izjave, klavzule ter druge
priloge in dodatki k polici). Da boste zadostno informirani, preberite vso pogodbeno dokumentacijo.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Zavarovanje za primer brezposelnosti kreditojemalca nudi zaščito (finančno varnost) v obliki dogovorjenega mesečnega nadomestila za primer izgube
zaposlitve zavarovanca kot posledica redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov po vsakokrat veljavnemu Zakonu o delovnih
razmerjih.

Kaj je zavarovano?
Brezposelnost oz. izguba zaposlitve zavarovanca kot posledica
redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov po
vsakokrat veljavnemu Zakonu o delovnih razmerjih.

Kaj je zavarovalna vsota?
Zavarovalna vsota oz. mesečno nadomestilo za primer brezposelnosti
je znesek, ki ga zavarovalnica mesečno izplača kot svojo obveznost iz
zavarovalne pogodbe in se dogovori v zavarovalni pogodbi. Obveznost
zavarovalnice, da začne izplačevati dogovorjeno mesečno nadomestilo
za to zavarovanje, nastopi naslednji mesec po prijavi zavarovanca
na Zavodu za zaposlovanje ter traja vse do konca meseca ponovne
zaposlitve zavarovanca, vendar najdlje dvanajst mesecev.

Kaj ni zavarovano?
Če izguba zaposlitve ni posledica redne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov in zavarovanec ni bil neposredno
pred izgubo zaposlitve zaposlen za nedoločen čas za polni delovni
čas neprekinjeno najmanj eno leto pri istem delodajalcu s sedežem v
Republiki Sloveniji.
Če je zavarovanec postal brezposeln pred potekom 6 mesecev od
začetka jamstva zavarovalnice.
Če se zavarovanec ni prijavil oz. je odjavljen iz evidence brezposelnih
oseb pri Zavodu za zaposlovanje ter ni uveljavil pravice oz. mu je
pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer
brezposelnosti pri Zavodu za zaposlovanje prenehala.
Če je v času sklepanja zavarovanja že odpovedana pogodba o
zaposlitvi oz. je zavarovanec vedel ali bi moral vedeti, da mu bo
odpovedana v roku 12 mesecev, ali pa je bil nad delodajalcem že
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Če je zavarovanec lastnik ali večinski lastnik delodajalca ali v
sorodstvenem razmerju z delodajalcem ali članom poslovodnega
organa delodajalca.
Če je brezposelnost zavarovanca posledica vojnih dogodkov,
terorističnih dejanj, posrednih ali neposrednih katastrofalnih naravnih
nesreč kot so potresi, poplave in podobno.
Ostale izključitve zavarovalnega kritja so podrobno opisane v
zavarovalnih pogojih.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovanec je lahko samo oseba s stalnim ali začasnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji med 15. in 54. letom starosti.
Z dogovorjenim mesečnim nadomestilom za primer brezposelnosti.
Če zavarovalec oz. zavarovanec zavarovalnici poda napačne podatke
in bi ti vplivali na izračun premije oz. višino mesečnega nadomestila
ali na trajanje zavarovanja.
Če zavarovalnici ne prijavi spremembo rednih delovnih nalog, poklica
ter vrsto zaposlitve kot je zaposlitev za krajši delovni čas,
za določen čas.
Ostale omejitve zavarovalnega kritja so podrobno opisane v
zavarovalnih pogojih.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovalno kritje velja v Republiki Sloveniji.

Kakšne so moje obveznosti?
Obveznosti na začetku pogodbe:
- Seznanitev zavarovalnice z okoliščinami, ki vplivajo na zavarovanje.
- Plačilo premije oziroma dela premije, ki ga je potrebno plačati ob sklenitvi pogodbe.
Obveznosti med trajanjem pogodbe:
- Redno plačevanje premije skladno z dogovorom navedenim v zavarovalni polici.
- Takoj obvestiti zavarovalnico o spremembi rednih delovnih nalog, ki jih zavarovanec opravlja (tudi spremembo zavarovančevega poklica) ter vrsto zaposlitve kot, je
zaposlitev za krajši delovni čas, za določen čas.

- Obvestiti zavarovalnico o spremembi naslova.
Obveznosti ob nastopu zavarovalnega primera:
- Zavarovalnico nemudoma obvestiti o nastopu brezposelnosti ter ji predložiti vso potrebno dokumentacijo, na podlagi katere bo zavarovalnica lahko ugotovila nastop
zavarovalnega primera.
- Zavarovalnico takoj obvestiti o ponovni zaposlitvi zavarovanca.
- Zavarovalnico takoj obvestiti tudi o začetem arbitražnem oziroma sodnem postopku, ki ga je zavarovanec začel zaradi ugotovitve nezakonitosti odpovedi pogodbe o
zaposlitvi.

Kdaj in kako plačam?
Premija za zavarovalno leto se plača v celoti vnaprej, razen če glede načina plačevanja premije obstaja drugačen dogovor. V tem primeru je potrebno ob sklenitvi
zavarovanja vnaprej plačati prvi obrok premije z gotovino, plačilno ali kreditno kartico ali plačilnim nalogom, nadaljnje premije pa preko direktne obremenitve ali s
plačilnim nalogom. Premija se lahko plačuje v mesečnih, četrtletnih, polletnih obrokih ali pa le enkrat letno.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovanje začne veljati ob 00.00 tistega dne, ki je naveden na zavarovalni polici kot začetek zavarovanja.
Ne glede na določbe zavarovalne pogodbe, nastopi zavarovalno kritje šele naslednji dan po plačilu celotne prve premije oz. prvega obroka premije.
Zavarovanje preneha veljati ob 00.00 tistega dne, ki je na zavarovalni polici naveden kot konec zavarovanja. Če je na zavarovalni polici naveden samo začetek
zavarovalnega kritja ali je izrecno tako dogovorjeno, se zavarovalna pogodba in s tem zavarovalno kritje podaljšuje iz leta v leto, dokler ni s strani zavarovalnice ali
zavarovalca dana odpoved. V vsakem primeru preneha jamstvo zavarovalnice z iztekom zavarovalnega leta, v katerem je zavarovanec dopolnil 55. leto starosti.
Zavarovalno kritje preneha tudi v primeru, če zavarovalec ne plača do zapadlosti zavarovalne premije, ki je zapadla po sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo
drug, ki je za to zainteresiran, po tridesetih dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno pismo zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, pri
čemer pa ta rok ne more izteči prej, preden ne preteče trideset dni od zapadlosti premije. V vsakem primeru preneha zavarovalna pogodba in z njo tudi zavarovalno
kritje, če premija ni plačana v letu dni od njene zapadlosti.
Zavarovalno kritje preneha tudi, če je zavarovalna pogodba odpovedana skladno z določili zavarovalnih pogojev.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Odpoved zavarovanja za primer brezposelnosti je možna s strani vsake pogodbene stranke, in sicer najpozneje 3 mesece pred iztekom zavarovalnega leta, tako, da
se s priporočenim pismom o odpovedi obvesti drugo pogodbeno stranko.
Potrošnik ima pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, pravico, da v petnajstih dneh zavarovalnici sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog
za svojo odločitev.

Dokument velja od 26. 09. 2018.
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