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Zavarovanje  
kreditojemalcev 
za primer 
brezposelnosti, smrti 
in trajne invalidnosti 
zaradi nezgode



Zato ne odlašajte in pri Zavarovalnici Triglav 
sklenite zavarovanje za primer:

• brezposelnosti in
• nezgodne smrti ter trajne invalidnosti  
      zaradi nezgode. 

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Zavarovanje vam v primeru prenehanja pogod-
be o zaposlitvi iz nekrivdnih razlogov krije 
mesečne obroke kredita ali lizinga, ki so zapadli 
v plačilo v času, ko ste kot brezposelna oseba 
vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavo-
du za zaposlovanje. Število obrokov, ki jih krije 
zavarovalnica, se dogovori ob sklenitvi zavaro-
vanja. 

Zavarovanje lahko sklenete, če:

• imate kredit ali lizing,
• ste zaposleni pri delodajalcu s sedežem v 
      Republiki Sloveniji, ki ni v prisilni poravnavi, 
      stečajnem postopku ali postopku likvidacije 
      in niste v odpovednem roku iz delovnega 
      razmerja. 

Plačilo obrokov po kreditni oz. lizing pogodbi 
lahko uveljavljate, če vam preneha pogodba o 
zaposlitvi zaradi enega izmed v zavarovalnih 
pogojih navedenih razlogov in:

• ste vpisani v evidenco brezposenih 
      oseb na Zavodu za zaposlovanje,
• vam je izdana odločba Zavoda za  
      zaposlovanje o pravici do denarnega  
      nadomestila iz zavarovanja za primer  
      brezposelnosti,
• je kreditna oz. lizing pogodba v trenutku 
      prenehanja zaposlitve še vedno veljavna,
• je od datuma sklenitve zavarovanja do  
      datuma prenehanja zaposlitve preteklo  
      najmanj šest mesecev.
 
 

Zavarovanje za primer smrti zaradi 
nezgode in trajne invalidnosti

Poleg zavarovanja za primer brezposelnosti pa 
zavarovanje vključuje tudi kritje za primer smr-
ti zaradi nezgode ali trajne invalidnosti zaradi 
nezgode, če je posledica nezgode smrt ali če je 
ugotovljena najmanj 50 % invalidnost. V tem 
primeru zavarovalnica plača preostali del dol-
ga iz kreditne oz. leasing pogodbe namesto vas 
oziroma vaših dedičev. Zavarovalna vsota je 
omejena na 100.000 EUR.

Zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti, 
smrti in trajne invalidnosti zaradi nezgode 

Ko se dogovarjate o odobritvi kredita ali lizinga, razmislite o 
zavarovanju za primer brezposelnosti, nezgodne smrti in trajne 
invalidnosti. Vsakemu se lahko namreč zgodi, da izgubi zaposlitev. 
Prav tako se tudi nezgode dogajajo vsem, in to v najbolj vsakdanjih 
situacijah. Posledice izgube zaposlitve in nezgod so različne, mednje 
sodijo tudi finančne.



Sklenitev zavarovanja

Zavarovanje lahko sklenete v okviru Renault ali 
Nissan financiranja in sicer za vse rizike hkrati. 

Vse postopke v zvezi z zavarovanjem, vključ-
no z načinom plačila premije, bo namesto vas  
uredila RCI Banque, bančna podružnica  
Ljubljana. 

 
 
 
 
 

Informacije

Dodatne informacije in zavarovalni  
pogoji so vam na voljo na spletnih straneh: 
www.renault.si, www.dacia.si, www.nissan.si 
ali na www.triglav.si.



Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana
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4Naslovi območnih enot:

Območna enota Celje 
Mariborska cesta 1, 3000 Celje 
T 03 422 61 00 n.c.

Območna enota Koper 
Pristaniška ulica 8, 6000 Koper 
T 05 665 41 00 n.c.

Območna enota Kranj 
Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj 
T 04 206 90 00 n.c.

Območna enota Krško 
Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško 
T 07 481 82 00 n.c.

Območna enota Ljubljana 
Verovškova ulica 60 b, 1000 Ljubljana 
T 01 580 60 00 n.c.

Območna enota Maribor 
Ulica Kneza Koclja 14, 2000 Maribor 
T 02 228 45 00 n.c.

Območna enota Murska Sobota 
Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota 
T 02 515 11 00 n.c.

Območna enota Nova Gorica 
Kidričeva ulica 21, 5000 Nova Gorica 
T 05 338 20 00 n.c.

Območna enota Novo mesto 
Novi trg 8, 8000 Novo mesto 
T 07 391 92 00 n.c.

Območna enota Postojna 
Novi trg 5, 6230 Postojna 
T 05 728 22 00 n.c.

Območna enota Slovenj Gradec 
Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec 
T 02 882 56 11 n.c.

Območna enota Trbovlje 
Trg Franca Fakina 6, 1420 Trbovlje 
T 03 565 27 00 n.c.


