PRAVILA PRIDOBITVE UGODNOSTI V AKCIJI »MŽK-MIGIMIGI«
Ugodnost v tej akciji lahko pridobi stranka, ki pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. (v nadaljevanju:
AS) sklene življenjsko zavarovanje Moj življenjski kasko (v nadaljevanju: MŽK) po pogojih, ki so
zapisani v nadaljevanju.
1. Ugodnost akcije in način pridobitve
Ugodnost v tej akciji lahko pridobi stranka, ki sklene nov MŽK in hkrati:
 sprejme izziv v programu Migimigi oz. ga je sprejela že prej,
 pristopi k e-obveščanju oz. je k e-obveščanju pristopila že prej,
 izbere način plačila premije preko SEPA direktne obremenitve (t.i. trajnik),
 je e-naslov za e-obveščanje enak e-naslovu za program Migimigi,
 je telefonska številka stranke pravilno zapisana v AS-ovem informacijskem sistemu ter
 je zavarovanje sklenjeno v aplikaciji Skleni AS.
Stranka, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, je oproščena plačila druge mesečne premije.
1.1.

Oprostitev plačila druge mesečne premije

Po plačilu prve mesečne premije drugo mesečno premijo poravna zavarovalnica ob pogoju, da so
izpolnjeni vsi pogoji za podelitev ugodnosti. Če prva mesečna premija ni plačana do osmega dne po
datumu začetka zavarovanja, si zavarovalnica pridržuje pravico, da poravna tretjo mesečno premijo
oziroma, če tudi takrat še prvi dve mesečni premiji nista poravnani, ustrezno naslednjo mesečno
premijo. Če je dinamika plačila drugačna od mesečne (četrtletna, polletna, letna), se prvi obrok
premije za plačilo ustrezno zniža za višino ene mesečne premije.
Ugodnost je namenjena le fizičnim osebam (vključno samostojnim podjetnikom).
1.1.2 Definicija novega zavarovanja
Za »nov MŽK« se šteje, ko so izpolnjeni vsi navedeni pogoji:
a) ponudba za zavarovanje je podpisana v času trajanja te akcije,
b) v času akcije je plačan prvi obrok premije,
c) zavarovanje je sprejeto in veljavno in
d) stranka od zavarovanja ne odstopi v roku 30 dni od prejema police.
2. Izključitve
Ugodnost ne velja za zavarovanje Specialisti z asistenco, tudi če so sklenjeni v paketu z MŽK.
3. Davčna obravnava oprostitve plačila premije
Stranka (sklenitelj zavarovanja) ob sklenitvi MŽK za namen obračuna dohodnine podpiše obrazec o
obračunu nagrade.

Kadar namreč obrok premije ali njen del namesto sklenitelja zavarovanja krije zavarovalnica, se v
skladu z določbami 81. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) plačilo šteje za dohodek fizične osebe, ki
je obdavčen kot obresti.
V skladu z drugim odstavkom 81. člena ZDoh-2 se plačilo premije za življenjsko zavarovanje, ki jo
namesto sklenitelja zavarovanja krije zavarovalnica, šteje za dohodek, ki je obdavčen, kot obresti. AS
bo za MŽK, sklenjen v tej akciji, izvedel obračun dohodnine za sklenitelja zavarovanja v višini
priznane ugodnosti, za katero bo AS tudi plačal davek v višini 25 %. Obračun dohodnine se
sklenitelju zavarovanja ne všteva v letno davčno osnovo za dohodnino.
Sklenitelj zavarovanja bo s strani AS-a prejel tudi "Obvestilo o obračunu in nakazilu davka", ki je zgolj
informativne narave.

4. Veljavnost akcije
Akcija velja od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019.
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