Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt: Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno
Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Pokojninsko varčevanje AS – kolektivno je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z ZPIZ-2 in pomeni varčevanje na osebnih računih
zavarovanih oseb. Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno je varčevanje v skupini kritnih skladov v skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla in je
namenjeno povečanju socialne varnosti zavarovane osebe ob upokojitvi. Vključijo se lahko vsi zaposleni, samozaposleni in lastniki podjetij, ki so
vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kaj je zavarovano?
Zavarovana oseba ima ob upokojitvi pravico do
pokojninske rente ali odkupa privarčevanih sredstev,
če le-ta ne presegajo 5.000 EUR.
V primeru smrti zavarovane osebe pred upokojitvijo
zavarovalnica upravičencu za primer smrti izplača
odkupno vrednost zavarovanja v enkratnem znesku,
ne glede na privarčevani znesek.
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Če so privarčevana sredstva višja od 5.000 EUR, odkup
po polici ni možen, ampak je možno samo izplačevanje
pokojninske rente.

Ali je kritje omejeno?
Kritje ni omejeno.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja v Sloveniji.

Kakšne so moje obveznosti?
Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja.
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
Zavarovalni dogodek prijavite pisno čim prej oziroma takoj, ko je možno.

Kdaj in kako plačam?
Plačilo v Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno je denarni znesek, ki ga v korist zavarovane osebe plačuje delodajalec, lahko pa ga v dogovoru z
delodajalcem deloma plača tudi zavarovana oseba.
Plačila se vršijo na posebni denarni račun skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS. Višina plačila je določena za koledarski mesec in se lahko
izvaja mesečno, četrtletno, polletno ali letno. Poleg periodično določenih plačil so kadar koli možna tudi dodatna enkratna plačila.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovana oseba se vključi v pokojninski načrt Pokojninsko varčevanje AS – kolektivno z dnem plačila premije s strani delodajalca.
Zavarovanje traja do rednega ali izrednega prenehanja. Kot redno prenehanje velja starostna ali predčasna upokojitev po ZPIZ-2. Kot izredno prenehanje
veljajo vsi ostali razlogi prenehanja (smrt, prenos v drug pokojninski načrt, prenehanje delovnega razmerja itd.).

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če ne želite biti več vključeni v pokojninski načrt Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno, o tem obvestite delodajalca, ki vas bo izključil iz zavarovanja in vam
ukinil vsa plačila.

Ne prezrite!
Varčevanje za pokojninsko rento bo izboljšalo vašo socialno varnost v vašem tretjem življenjskem obdobju. To pomeni, da ste ob izteku zavarovanja
upravičeni do izplačevanja vseživljenjske pokojninske rente ali odkupa privarčevanih sredstev, če le-ta ne presegajo 5.000 EUR.
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