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KAKO POSKRBEII ZA KREDIT
Kreditna zaS[ita in zavarovanje izpada dohodka za direktorie

Za zasiito kredita. Sedaj v kri

znem gospodarskem aasu je nujno

porrchno boli kor k.iaikoli Prei. d-

podjetniki, poskrbite za za5dito kre-

d i ta .  Ko nr j lmete  k r rd i te  p r i  ban l ' i

in jih zavarujete, s tem Sditite banko

in  ne . rc , je8a pod i ( l i r  Ler  Po. led icno
druZine. Po Zakonu o dedovanju RS

dedujejo vse naie dolgove naSi cle

didi, tudi mladoletni otroci. Ce ste sa-

mostojni podjetnik ne pozabite, da

jamaite za vse svoje dolgove s celo-

mim svojim zasebnim premoZenjem

Lastniki d.o.o.-jev ne pozabite ali ste

ob najetju kredita podpisovali kakr-

Snekoli osebne menice. Razmislite,

te pride do smrtnega primera, kako

bo va5a dmZina pokrivala nesed-

ne .rbvezno'ti? ie str dr a ..nlast n i-

ka . l ruzbe.  r  p r imeru  smr t l  encgJ  iz

med las tn ikor .  I ) to r : r  ( l luS l rez i \e
li s,.- ' lrstnik izplacati de,-Jit em le.tni-

$ki deleZ druZbe po trenutni vredno-

sti podjetja in istoiasno odpl:rdeva

ti kreditne obveznosti. Ker so te kre

ditne zasaite zelo poceni, svetujem

vsem clirektorjem podjetij, .la si ure-

dijo kreditno zasaito dim Prej.

Primer izraiuna: direktor, star
30let, najel kredit 100.000
EUR za 10 let, cena te zaidite bi bila

100 EUR le lno .  Le lna  pr ( -mi ja  \e  kn i i -

2i med clavino pliznane odhod-

ke .  kar  je  dodatna  kor is l  z : t  poJ ie l i c .

Kaj s tem pridobite? V prineru snr-

ti glavnega nosilca dejavnosti, dedi-

ii obdrZijo vse nepremiinine, ker

se banka ne bo polastila hiPotek,

saj se bo kredit izplaaal iz te zavaro

valne police. S tem ste razbremenili

hipoteke in prepustili zdravo podje-

tje brez dolgov Podjetnik lahko za-

varuje odpladevanje kredita tr-rdi do-

6121161' primeru invalidnosti, saj lah-

ko prejema mesedno do 2.000 EUR

nezgoclne rente do konca Zivlje-

nja (cena znaia 7,8 EUR meseano za

1.000 EUR nezgodne meseane ren

te). Iz tega dohodka podjetniki od

placujeio L.lel svoiih obvezno.ti. \e

pozabimo, da DURS in banka ne bo-

str crkali nJ va\. c( se v:lm krj hLrde'

ga nepredviclenega priPeti, greste na

bolniSki staleZ, zato Ze danes poskr-

bimo za nepredvidljive sitlracije, ki

se lahko Ze jutd pripetijo vsakomur

izmed nas. Poglejmo konkreten prt-

mer :  r  ko l i kor  s le  sami  kJ jucen kader

ali imate enega ali vei zaposlenih v

podjetju, ki predstavljajo kljudno v1<>

€to pri poslovanju va5ega podjetia,

npr. komercialisti, ki uswarjajo velik

del prometa podjetja ali projektan!

J rh i rekr ,  f in rncn ik .  i ld .  od  kx lC- rsga ie
odvisno nemoteno poslovanje vase

druzbe, je to Se toliko bolj pomemb-

no, da zavarujete ta delovna mesta,

ker se lal.rko kaj hitro pripeti, da bo

moralo podjetje ugasniti v prime-

ru smrti ali invalidnosti tega dloveka

ali pe ie nadrljnio rekoce po'lovanie

ze lo . ' tezeno.  Zr  l c  p r imere  obs ta ia io

K(II'IKREIEN PRIMER
Izpostavila bom konkreten priner iz realnosti, kier smo

omogoiili podjetju 10.000 EUR letnega prihranka. Za celotno

premoZenjsko zavarovanje so plaievali cca 20.000 EUR, po optimizaciji

pa le 5e 9.700 EUR. Zavarovalno analizo smo naredili v gostinskem pod-

ietju, ki ima gostinske lokale na Stirih razlitnih lokacijah po Sloveniji.

Sklenjeno so imeli premoZenjsko zavarovanje pri dolodeni slovenski

zavarovalnici. Zavarovalne police so bile izdane za vsak lokal posebej in

za vsal riziko poseb ej - torq pozarno zavarovanje, vlomsko zavatovanie,

zavarovanje stelda, strojelomno zavarovanie, zavarovanie obratovalnega

zastota, odgovornost. Skupaj je bilo sklenjenih vei kot dvajset zavaroval-

nih polic, ki so se letno obnavliale ob razlidnih datumih. NaBi strokovnja-

ki so vse skupaj optimizirali tako, da so sklenili generalno polico pri drugi

zavarovalnici z naslednjimi zavarovalnimi vsotami: za oPremo in zaloge

na vseh lokacijah skupai 871.000 EUR , zgradbe zavarovane na vsoto

1.080.000 EUR. Sklenili smo zavarovanje poZara, viharja, vloma, izliva

vode, stelda, obratovalnega zastoja, stroieloma in odgovornosti. Odbitne

frandize smo ohranili enake kot pri preiSnji zavarovalnici. Pozorni smo

bili seveda tudi na zavarovalna kritja, saj je ob optimizaciji Hjuino, da

kritja ostajajo na isti rawi brez izkljuiitev doloienih rizikov. Se pravi

stremimo k temu, da ima podietje zelo podobno kritje.
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ee ste samostojni podjetnik ne pozabite, da
jamdite za vse svoje dolgove s celotnim svojim

zasebnim premoZenjem. Lastniki d.o.o.-jev
ne pozabite ali ste ob najetju kredjta podpiso-

vali kakrsnekoli osebne menlce. Razmislite, ie
pride do smrtnega primera, kako bo vaia dru-

Zina pokrivala mesedne obveznosti?

zav arcY anja IZP N) A. DO HODI{,A. V
primeru kakr5nekoli bolniSke odso-
tnosti (zaradi poskodb ali bolezni)
bo podjetje prejemalo dohodek. ki
predstavlja nadomestilo plade.

Kombinacije. Na trgu so mozne ra
zne kombinacije, ki se kombinira-
jo in sverrrjejo glede nr polrebe in si-
tuacijo vsakega posameznega pod-
jetja. V kolikor se ne priped noben
od zgoraj navedenih primerov, lahko
podjetniki irpajo iz teh radunov do-
daten vir lastne pokojnine. Eden iz-
med moznosti je ta, da podjetje me
sedno ali letno odvaja poljuben zne-
sek na zajamceno manrSer5ku pu-
lico, ki lahko direktorju ali lastniku
v pr ihodnost i  predstav l ja  v i r  doda-
tne zajamcene l ikv idne pokojn ine
Mesecna premijJ se knjiZi mrd nr-
lozbe.  I  ren u(  no n iJav ine uSodno. l i .
gre pe predv"em za financ ne ugo
dnosti. Vzemimo primer. ae podje-
tje odvaja neseano 200 EUR za ta na-
men, lahko podjetnik, danes star 40
let star po odbitku vseh stroskov in
davkov, upo5tevajoi tudi inflacijo,
pricakuje -00 EUR de.etletne mesec
ne dodatne pokojnine ali 350 EUR
dozMjenjske mesedne rente pri 65.
letu starosti.

Kako prihraniti pri podjetni-
Jkem premoZenjskem zavaro-
vaniu? Podjemikom predlagam, da
pr ic lob i jo  drugo f inancno in  za\  J .
rovalno mnenje [ inancniko\ .  na re-
dijo pregled in analizo vseh zavaro-
valn ih pol i t .  sa j  lahko podjet ia  ve l i -
ko prihranijo. Ne samo to, lahko celo

pridobijo vi5ja zavarovalna kritja z
n-ranj denarja.

Zavarovanje odgovornosti. Pri
dotiinem podjetju smo opazili, da
j e  b i l r  o i  i rn r  raz l i kd  p r i  zar  r rovan iu
odgovorno.t i. Zavrrovrlno kri l je je

bilo podano v primeru padca, zdr-

sa, ureznine, udarnine samo za tiste

osebne Skode pri katerih je dokaza
na vsaj minimalna trajna zmanjSana
izguba sploine delovne sposobnosti
(invalidr.rost). Pri prejSnji zavaroval

n ic i  je  ime lo  pod je t je  k r i te  tud i  man j

5e po5kodbe. Predvsem je potrebno

r . rzmis l i t i .  a l i  je  za  pod je t je  bo l j  r  a2no
(odlotilnega pomena), da se izplaiu
jejo iz odgovornosti manjSe poskod

bc (k - r te r ih  od<kodn insL i  za l l te \k i  na

sodiSdu ne preseze,o 1.000 EUR), ali
se je bolj smiselno temeljito zavaro

vati proti veajim odSkodninskim zah-

tevkom, ki so lahko odlodilnega po-

mena za preZivetje podjetja (npr huj-

5e invalidnosti). Zavarovalna vsota za

splo5no in delodajalaevo odgovor-
nost je znasala po opravljeni opdmi-
zacij i kar 150.000 EUR, medtem ko je

pri prejSnji zavarovalnici imelo pod-
jetje ktirj"le 22,57.200 EUR. To pome-

n i .  da  pod je t je  po  an . r l i z i  po l i (  p lacu-
je za 10.000 EUR ni2jo Ietno zavro-

valno premijo, pri odgovornosti pa

ima zer rrr.,r alno k.i l je cslo l r iL rxl vi i-
jo kakor prej.

Prednosti in razlike. \asled nja
prednost pri novem zavarovanju je

rLrdi ta. da so v odgo\ornosr \ kl ju-

iena tudi parkirana r'ozila delavcev
in obiskovalcev Vkljuiena je tudi

proizvajalteva odgovornost (npr.
ie se stranka zastrupi s pijaao ipd.).
Pomembna razlika za podjetje je tudi
v tem, da ima po pogojih nova zava-
rovalnica 20 % toletanco pti zavato
valnih vsotah. To pomeni, da tudi v
primeru, ie je dejanska zavaroval-
na vsulJ zd \sebjno 20 o" \ isjJ. kot

ld .  k i  s rno  jo  za \  d  ro r  a l i .  zar  a  rova ln i

ca izplada celotno Skodo. Stara oz
prejSnja zavarovalnica pa Zal uposte-
va podzavarovanja. Poglejmo kaj je

pod je t je  nared i lo  "  10 .000 FUR pr i

hranka. Sklenili so managersko po-

lico z zajamienim obrestovanjem,
v okviru katere so zavarovali delov-
no  mesto  d i rek to r j r .  ' te rega 4 i  le t
za vrednost 207000 EUR, ntemu
oschno pripada 1.000 EUR nezgo-

dne meseine rente v primeru invali-

dnosti, podjetje bo prejelo po 20. le-

tih 352.000 EUR (sicer lahko trpajo

sredswa tudi prej, npr. po 10. letih).

L rhku  pa  sC-  d i f rk ro f  od lo .  i .  da  bo  iz

te  po l i ce  t rpa l  p r iva t  dodatno  JoZ i -
vljenjsko meseino pokojnino, ko bo

star 6i. let, v viiini 1.136 EUR ali de
setletno rento vsak mesec 2.395 EUR
(po odbitku davkor', strobkov, upo
itevamo inflacijo).* Vse to nam go-

vori v prid temu, da ni pametno pod-

cenjevati pregleda zavarovalnih po-

\c. Zavarovanja naj pregledajo neod-

visni svetovalci. Ko imate vse drno na

belem, tudi primerjane vse pogoje,

se boste lahko sami prepriaali ali se
splada tudi vasenu podjetjri narediti

zavaro \  a ln i  op l imLrm z  man j  denar ja .
I

'oponba: info izraaunj so zgoLj infofmatim€ narave nare
jeni po kalkuLatorju zavarovaLnne in na osnovi danasnjih

poSoJ€r'.
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