VARNOST NA POTI ŽIVLJENJA
Življenje je pot, ki ne vodi le po utrjenih stezicah. Prepredena je s trenutki
radosti, sreče, veselja, včasih posuta s trnjem. Lažje je, ker vam ob
nepredvidenih dogodkih kot vseživljenjski partner stojimo ob strani mi.
ALI VESTE?
Vsak drugi prebivalec Slovenije
ima zavarovanje avta
Samo vsak peti prebivalec Slovenije
se življenjsko zavarovuje
1.630 EUR / mesec je povprečni
strošek slovenskega gospodinjstva
za nakup življenjskih potrebščin
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ŽIVLJENJSKO
POMEMBNA VPRAŠANJA
Ali bi vaša družina lahko
pokrila gospodinjske stroške,
če se vam kaj zgodi
(dolgotrajna bolezen, hujša
nezgoda, smrt)?

€
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ŽIVLJENJSKIH PRELOMNIC,
KO SE POTREBA PO
VARNOSTI POVEČA
Poroka
Rojstvo otroka
Nakup doma

Odplačujete kredit, lizing,
plačujete najemnino?

Sprememba službe

Imate otroke, ki so odvisni od
vašega dohodka?

Načrtovanje dohodka
po upokojitvi

RAZLOGOV, DA POSKRBITE ZA FINANČNO VARNOST
NA SVOJI ŽIVLJENJSKI POTI
DEDIŠČINA
Dediči ne podedujejo zgolj premoženja, do višine podedovanega
premoženja se dedujejo tudi dolgovi.
DELOVNA NEZMOŽNOST
V Sloveniji vsako leto možgansko kap doživi več kot 4.500 ljudi. V
invalidnost vodi kar 20 do 30 % vseh primerov.
ŠOLANJE IN PRESKRBA OTROK
V Sloveniji je šolanje brezplačno, vseeno nas otrok do konca
izobraževanja olajša za približno 184.000 evrov.
HITRO DO DIAGNOZE
35.762 oseb je 1. decembra 2019 na prvi pregled pri specialistu
čakalo dlje, kot je to dopustno.
FINANČNA POMOČ PRI ZDRAVLJENJU
Med nami živi več kot 81.000 ljudi, ki so kdaj koli zboleli zaradi ene
izmed rakavih bolezni.
PRILAGODITEV ŽIVLJENJA OB INVALIDNOSTI
Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, naj zavarovalna vsota za primer
invalidnosti znaša približno 6-kratnik letnih prihodkov.
DOLGOTRAJNA BOLNIŠKA ODSOTNOST
Osebni dohodek se v primeru dlje časa trajajoče bolniške lahko zmanjša
do 30 %. Še posebej ogroženi so samostojni podjetniki, saj velja, da
prvih 30 dni bolniške odsotnosti krije delodajalec, šele nato ZZZS.
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