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Dodatno 
zavarovanje  
za delovno 
nezmožnost
Vaša varnost, če začasno ali trajno 
postanete nezmožni za delo.



Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost

Prednosti Dodatnega zavarovanja 
za delovno nezmožnost:

  zavarujete se lahko za primer začasne  
in/ali trajne delovne nezmožnosti;

  nadomestite izpad dohodka 
zaradi bolezni ali nezgode;

  prosto izberete, za kakšen 
znesek se zavarujete;

  izberete lahko med različnimi 
oblikami izplačil.

Pri kritju za trajno delovno 
nezmožnost lahko izbirate 
med dvema opcijama:  
1. med paketom, v 
katerem je vključeno kritje 
za duševne bolezni, ali 
2. paketom brez kritja za 
duševne bolezni.

Predstavljajte si, da nenadoma ne morete več 
opravljati svojega dela. Če gre za poškodbo ali 
bolezen, pri kateri je stanje začasno, se vaši 
prihodki znižajo za čas okrevanja. Ob dolgotrajni 
izgubi delovne zmožnosti pa prejemate invalidsko 
pokojnino, ki je nižja od vaših mesečnih  
prihodkov v času rednega opravljanja dela.

V primeru delovne nezmožnosti 
morate nadomestiti: 
   izpad dela dohodka, 

hkrati pa se lahko pojavijo še stroški za: 
   zdravljenje, 
   prilagoditev bivalnega okolja, 
   oskrbo, če sami ne boste več 

zmožni v celoti skrbeti zase.

Kritja
Dodatno zavarovanje vključuje dve kritji – za 
začasno in trajno delovno nezmožnost. Izberete 
lahko obe kritji hkrati ali se odločite le za eno.

 Začasna delovna nezmožnost 

Nadomestilo se prizna, če ste zaradi nezgode  
ali bolezni nesposobni za opravljanje 
rednega dela. Predložiti  morate potrdilo  o 
upravičeni  odsotnosti z dela in zdravstveno 
dokumentacijo, iz katere je razviden razlog 
za bolniški stalež. Za prvih 30 dni bolniške 
odsotnosti niste upravičeni do nadomestila. 

 Trajna delovna nezmožnost

Dogovorjena zavarovalna vsota se vam 
izplača, če ste zaradi bolezni ali nezgode: 

�  postali invalid I. kategorije ali
�  izgubili eno od osnovnih življenjskih 

sposobnosti (če na primer ne morete več 
skrbeti zase, voziti avtomobila ali kolesa, 
hoditi, uporabljati rok, ste izgubili sluh, 
vid, sposobnost govora ali drugo*).

Za izplačilo zavarovalne vsote morate predložiti 
zdravstveno dokumentacijo oziroma dokazilo 
o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije.

Dodatno zavarovanje za  
delovno nezmožnost

Poskrbite zase, sklenite primerno zavarovanje in se izognite finančnim skrbem,  
če začasno ali trajno izgubite zmožnost za delo.

Ključne informacije o zavarovanju

Začasna delovna nezmožnost Trajna delovna nezmožnost

Kdo se lahko zavaruje? Posamezniki od dopolnjenega 18. do dopolnjenega 
60. leta starosti za takšno zavarovalno dobo, da ob 
izteku zavarovanja niste starejši od 65 let.

Dodatno zavarovanje lahko sklenete le, če ste v času 
sklenitve zavarovanja v delovnem razmerju.*

Za kakšno vsoto se 
lahko zavarujete?

Višino zavarovalne vsote določite sami glede na svoje  
želje in zmožnosti.

�  Minimalna zavarovalna 
vsota znaša 100 EUR;

�  maksimalna zavarovalna 
vsota znaša 3.000 EUR.

�  Minimalna zavarovalna 
vsota znaša 10.000 EUR;

�  maksimalna zavarovalna 
vsota navzgor ni omejena.

Koliko zavarovalnih 
primerov je kritih?

Kriti so največ trije zavarovalni 
primeri v koledarskem letu 
oziroma skupaj 36 mesecev 
v času trajanja zavarovanja.  

V času trajanja zavarovanja je 
krit en zavarovalni primer. 

Kakšen je način izplačila? Izplačilo v enkratnem znesku. 
Možno je izplačilo akontacij 
v času bolniške odsotnosti.

Izplačilo v enkratnem 
znesku, kot mesečna renta 
ali kombinacija obeh.

* Značilnosti zavarovanja so podrobneje opisane v Dopolnilnih pogojih za Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost.

Kaj pomeni, da je zavarovanje 
»dodatno«? 

Zavarovanja za delovno nezmožnost ne  
sklenete kot samostojno zavarovanje, ampak  
ga priključite k eni izmed oblik osnovnih 
zavarovanj (Življenjsko zavarovanje za primer 
smrti, Življenjsko zavarovanje z delnim povračilom 
premije, Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks, 
Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks in 
nekatera druga že sklenjena  
osnovna zavarovanja).



Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost

Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost lahko podrobno 
spoznate in preprosto sklenete kjer koli in kadar koli.

  Obiščite najbližjo poslovalnico Zavarovalnice Triglav ali  
vzpostavite stik s svojim zastopnikom.

  Pokličite na številko 080 555 555.
  Pišite nam na info@triglav.si.
  Obiščite digitalno poslovalnico i.triglav. 

Izdala: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, verzija 23-01

** Za prvi mesec delovne nezmožnosti se izplačilo rente ne prizna. 
*** Informativni izračun velja za zdravo osebo, nekadilca z zdravim življenjskim slogom in netveganim poklicem.

Primer 1: 
Izplačilo zavarovalnine zaradi poškodb v 
prometni nesreči ob sklenitvi obeh kritij

Maja je stara 30 let in po poklicu je pravnica. 
Odločila se je za obe kritji. Sklenila je:

1. Zavarovanje za začasno delovno nezmožnost  

Mesečna premija: 17,50 EUR
Zavarovalna vsota: Izbrala je vsoto, ki omogoča 

500 EUR mesečne rente.

2. Zavarovanje za trajno delovno nezmožnost

Mesečna premija: 8,81 EUR
Zavarovalna vsota: 100.000 EUR, zavarovalna 

doba 10 let

Udeležena je bila v prometni nesreči. Zaradi 
poškodb je bila 12 mesecev bolniško odsotna 
z dela, nato pa se je zaradi težjih posledic 
nesreče morala invalidsko upokojiti.

  Najprej je 11 mesecev prejemala izplačilo 
v višini 500 EUR zaradi začasne delovne 
nezmožnosti.**  

  Upravičena je še do 100.000 EUR zaradi trajne 
delovno nezmožnost. Odločila se je za sledečo 
obliko izplačila:

 �  25.000 EUR je prejela takoj, in sicer za 
kritje stroškov zdravljenja in prilagoditve 
bivalnega okolja. 

 �  10 let bo prejemala še mesečno rento 
v višini 629,55 EUR, s katero bo lažje 
nadoknadila izgubo prihodkov.***

Primer 2: 
Izplačilo zavarovalnine zaradi bolezni 
z začasno delovno nezmožnostjo

Miha je star 40 let in dela kot prevajalec. Sklenil je:

1. Zavarovanje za začasno delovno nezmožnost  

Mesečna premija: 17,50 EUR
Zavarovalna vsota: Izbral je vsoto, ki omogoča 

500 EUR mesečne rente.

Zaradi bolečin v hrbetnici ni mogel opravljati 
svojega dela in je bil bolniško odsoten 10 mesecev. 

  Prejel je izplačilo v višini 500 EUR za 
vsak mesec odsotnosti od 2. meseca 
naprej, skupno 4.500 EUR.**

Primera zavarovanj in izplačil zavarovalnine


