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Prekinem
depozit in grem
na potovanje
Ne boste verjeli, kaj se mi je zgodilo prejšnji teden – prejela sem pismo
dolgoletne prijateljice, ki živi v Ameriki, in povabila me je na obisk. Čez lužo si želim, že odkar pomnim, in takoj
sem začela kovati načrt za potovanje.
Vprašala sem se, kako si privoščiti takšno potovanje, ki zahteva kar nekaj
denarja, pa sem se spomnila, da sem
pred šestimi meseci pri Abanki sklenila depozit na odpoklic, ki ga lahko
zdaj brez dodatnih stroškov prekinem.
Čez 31 dni, ravno ko želim odpotovati, pa mi bodo denar izplačali.
Po odločitvi, da odpotujem čez
dober mesec, sem se odpravila na
Abanko, kjer mi je prijazen svetovalec predlagal, naj si vključim varnostni SMS, saj se bom tako ob uporabi plačilnih kartic počutila varneje. Ob
vsakem plačilu bom namreč na svoj
mobilni telefon prejela SMS-sporočilo. Ker pa se dobro poznam in vem,
da se ne bom mogla upreti nakupom
daril za svoje vnučke in še marsičemu drugemu, bom s seboj vzela še
obročno kreditno kartico visa electron, s katero bom lahko svoje nakupe kjerkoli in kadarkoli plačala v do
12 obrokih. Obročna kartica mi bo tako omogočila nakupovanje na obroke na vseh prodajnih mestih doma,
po svetu in na spletu, ki imajo oznako
Visa Electron.
Zares se veselim tega potovanja,
saj dlje od Hrvaške obale že kar nekaj
časa nisem šla, in komaj čakam, da
bom lahko z vami delila dogodivščine
iz obljubljene dežele.

www.abanka.si
OGLAS
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“Za otroke pokrijte
Zavarovanje.
Starši se vsako leto
pogosteje odločajo za nezgodno
zavarovanje svojih
otrok.
>>

nataša čepar

Ljubljana. “Kot pri vsaki finančni odločitvi je tudi pri
nezgodnem
zavarovanju
otrok pomembno, da imamo
pokrita tveganja, ki jih potrebujejo,” meni Katja Majerle
iz podjetja za finančno svetovanje Individa. Po njenih
besedah imajo starši več možnosti za sklenitev tovrstnega
zavarovanja za otroka: lahko
ga zavarujejo samostojno – v
tem primeru sami določajo
rizike –, lahko ga priključijo k svojemu kolektivnemu
zavarovanju ali svojim nezgodnim ali življenjskim zavarovanjem, lahko pa zanj
sklenejo “šolski paket” ne-

“Šolski paketi” zavarovanj lahko vsebujejo vrsto postavk, ki jih morda sploh

Diners. Pristopno izjavo je prejelo 80 odstotkov nekdanjih lastnikov.

Vrnila se jih je polovica
>>

nataša čepar

Napad. “Na dan dobimo vrnjenih od 1.500 do dva tisoč
pristopnih izjav, na podlagi katerih se potem aktivira kartica
diners club,” je v imenu Erste
Carda sporočila Sara Zadravec,
predstavnica banke Erste &
Steiermärkische Bank. Hrvaški
Erste Card je namreč novi lastnik franšize Diners Cluba za
Slovenijo. Ta je prevzel dolgove
družbe, ki jo je upravljal Tomaž
Lovše, ki je v priporu zaradi suma zlorabe položaja.

Okoli 30 kartic še želi

Do zdaj je pristopno izjavo prejelo okoli 80 odstotkov dosedanjih uporabnikov
kartice; od tega je pristopno
izjavo vrnila že polovica prejemnikov, smo izvedeli. Diners Club Slovenija je imel
pred blokado maja okoli 80
tisoč vseh članov. Generalni
direktor Erste Carda Mladen
Mirko Tepuš je ob vnovični
vzpostavitvi mreže delovanja Dinersovih kartic izrazil
celo upanje, da se bo zanje
odločalo tudi veliko tistih,

ki je do zdaj še niso imeli.

Mreža se širi

Zadravčeva je pojasnila,
da je uporaba kartic diners
club mogoča na več kot deset tisoč prodajnih mestih po
vsej Sloveniji in da se z njimi
lahko plačuje vse od 28. avgusta. Pred blokado je bilo
mogoče plačevati na 21 tisoč
prodajnih mestih pri nas. Do
četrtka je bilo z novo kartico
opravljenih že več kot štiri tisoč transakcij.
natasa.cepar@zurnal24.si
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Odločitev pade novembra

Od davkov dobili manj

Država. Prihodki od davkov in socialnih prispevkov so bili lani za 1,3 odstotka manjši kot predlanskim, njihov delež v BDP pa se je v istem obdobju kljub temu povečal za 0,4 odstotne točke.

Davčne blagajne. Vlada se ne boji vpeljave
davčnih blagajn v taki obliki, kot jih ima Hrvaška, trdi kmetijski minister Dejan Židan. Napoveduje, da bo odločitev o tem padla novembra.

e tveganja, ki jih potrebujejo”
plačujte
zgodnega zavarovanja. Zadnjega zavarovalnice ob začetku šolskega leta večkrat
oglašujejo kot najugodnejšega, a lahko vsebuje vrsto postavk, ki jih morda sploh ne
potrebujete.

ŽURNAL24

Na kaj paziti

ne potrebujemo.

Najpomembnejša postavka pri zavarovanju otroka je
trajna invalidnost, zato je treba preveriti, koliko znaša izplačana zavarovalnina (sklepanje zavarovanja za primer
smrti ni smiselno). Pri denarnih nadomestilih za bolniške dni pa je treba gledati z
vidika izpada dohodka staršev, ki so zaradi poškodovanega otroka odsotni v službi.
“Seveda če lahko za otroka,

medtem ko je doma, skrbi
kdo drug, denimo babica,
to ni riziko, ki bi ga bilo treba zavarovati,” dodaja Majerletova. Pri sklenitvi zavarovanja je, kot poudarja so-

raje

govornica, pomembno preveriti, ali je otrok zavarovan
vse leto ali samo med šolskim letom. Največ nezgod
se namreč pripeti ravno na
dopustu. “Po drugi strani pa
se velja vprašati o smiselnosti denarnega nadomestila
za zdraviliški dan, če vemo,
da otroke le redko napotijo v
zdravilišče,” izpostavlja. Cene nezgodnih zavarovanj za
otroke do 14. leta so lahko do
70 evrov na leto, višina izplačanih zavarovalnin pa je, ko
gre za invalidnost, odvisna
tudi od zdravniške diagnoze.

24dejstva



“Odziv je dober”
Zavarovalnice. “Nezgodna zavarovanja, ki vključujejo tudi nezgodna zavarovanja otrok in mladine, so imela lani s 36,2 milijona evri obračunane zavarovalne premije 5,6-odstoten delež
v strukturi celotne zbrane premije,” pravijo v Zavarovalnici Triglav. Lani so na področju nezgodnih zavarovanj otrok in mladine dosegli skoraj 70-odstotno odzivnost obstoječih zavarovancev. Po podatkih, ki smo jih zbrali pri Zavarovalnici Triglav,
Adriaticu Slovenici in Zavarovalnici Maribor, se letne premije za
nezgodna zavarovanja otrok gibljejo med 10 in 47 evri, najvišja izplačila ob stoodstotni trajni invalidnosti zaradi nezgode pa
znašajo do 125 tisoč evrov.

Povečanje povpraševanja

Povpraševanje po nezgodnih zavarovanjih otrok se
veča, ugotavlja Majerletova.
“Rast, ki jo zaznavamo zadnji dve ali tri leta, je verjetno bolj posledica prodornih
prodajnikov kot večje ozaveščenosti staršev,” meni. Obenem opaža, da imajo le redki sklenjena zavarovanja, ki
jih potrebujejo. “Enako kot
je stanovanje v nadstropju
nesmiselno zavarovati proti poplavam, je treba premisliti, kakšne so naše potrebe
po nezgodnem zavarovanju
otrok,” svetuje. Krivda je po
njenem prepričanju tako na
strani zavarovancev, ki ne
preverijo vselej, kaj podpišejo, kot na strani različno
usposobljenih prodajalcev
zavarovanj.
natasa.cepar@zurnal24.si

na

B re z č lan a rin e
posojilna karanta

obroke

SAŠA DESPOT

Nakupujte takoj, plačujte pa v mesečnih obrokih.
Več na www.nkbm.si.

Z novo diners club kartico je bilo
do prejšnjega četrtka opravljenih
že več kot štiri tisoč transakcij.

