
Kreditna za5dita in zavarovanj eizpada
dohodka zapodjetnike
Predvsem samostojni podjetniki, druZinska podjetja in tisti lastniki d.o.o.-jev kjer je ved solastnikov je potreb-
no, da poskrbite za ustrezno zaidito kreditov in dolgov. Ko najarnete kredite pri banki in jih zavarujete, s tem
Sditite banko in ne svoje druZine. Po Zakonu o dedovanju RS dedujejo vse naie doigove na5i dedidi, tudi ml-
adoletni otroci. ee ste samostojni podjetnik ne pozabite, da jamdite za vse svoje dolgove s celotnim svojim za-
sebnim premoienjem. Lastniki d.o.o.-jev ne pozabite ali ste ob najetju kredita podpisovali kakrinekoli osebne
menice. Razmislite, de pride do smrtnega prirnera, kako bo vaSa druZina pokrivala mesedne obveznosti? e e sta
dva solastnika druZbe, v primeru smrti enega izmed lastnikov, mora drug preZiveli solastnik izplaiati dedidem
lastniSki delel druZbe po trenutni wednosti podjetja in istodasno odpiadevati kreditne obveznosti. Ker so te
kreditne zaliite zelo poceni, vsem toplo priporodarn, da si to takoj uredite.

Primer iraauna: mo3ki star 30 let, najel
kedit 100.000 EUR za 10 let, ceta te za-

$dite je 100 EUR LETNO. Letna premta se
knjiii med davdno priznaae odhodke, kar
je dodatna korist za podjetje. Kaj s tem pri-
dobite? V pdmeru smrti glarmega nosilca
deja\,nosti. dediii obclriijo rse neprernid-
nine, ker se baaka ne bo polastila hipotek,
saj se bo kedit izplahl lz te zavarovalne
police. S tem ste razbremenili hipoteke in
prepustili zdravo podjetje brez dolgov
Podjetnik lahko zavaruje odpladevaaje
kedita tudi dodatno v primeru irrvalidno-
sti, saj lahko prejema mesedno do 2.000
EUR nezgodne rente do konca Zivljenja

(cena znaia 7,8 EUR mesedno za 1.000
EIIR nezgodae mesedne rente). Iz tega
dohodka podjetniki odpladujejo del svo-
jih obveznosti. Ne pozabimo, da DURS in
banl<a ne bosta iakali na vas-, de se lam kai
hudega nepredvidenega pripeti, zato Ze da-
nes poskrbimo za nepredvidijive sinracije,
ki se lahko Ze jutri pdpetuo vsakomw lz-
med nas.
Poglejmo konketen primer: v kolikor ste
sami ali imate nekoga zaposlenega v podje-
tju ki je kljuden kader, npr. komercialist, ki
ustvarja velik del prometa podietja ali pro-



jeklant, arhitek, finandnih, itd. od katerega
je odvisno posloyanje va6e druibe, je to 5e
toliko bolj pomembno, da zavaruiete to de-
lor.no mesto, ker se lahko kaj hitro pripeti,
da bo moralo podierje ugasniti v primeru
smrti ali invalidnosti tega dloveka. Drugi
pogosti primed so samostojni podjetni-
ki, npr. frizerji, kozmetitarke, cvetliiarke,
prevozniki, $vilje, fotografi , avtomehaniki,
itd. kjer IeZi vsa opraviha deja\,'Dost na vas.
Za te pdmere obstajaj o zavarovanja izpada
dohodka. V prirneru kakinekoli bolniSke
odsotnosti (zaradi poikodb ali bolezni) bo-
ste prejemali nadomestilo plade.
Na trgu so moZne razne kombinacije ki se
kombinirajo in svetuiejo glede na potrebe
in situacijo vsakega posameznika. V koli-
kor se ne pripeti noben od zgoraj navede-
nih primerov, lahl<o podietniki crpajo iz
teh radunov dodaten vir lastne pokojnine.
Eden izmed moZnosd je ta, da podjetje
mesedno ali letno odvaja poljuben znesek
na zajamaeno managersko potco, ki lahko
podjetni(-u v prifiodnost.i predstavlja vir
dodatne zajamdene lilwidrre pokojnhe.
M€sedna premija se knjiZi med naloibe,
trenutno ni davdne ugodnosti, gre pred-
vsem za finandne u&dnosti. Vzemimo
primer, de podjele odvaja mesedno 200
EUR za ta namen, lahko podjetni( danes
star 40 let star po odbitku vseh stroikov in
davkov, upoStevajod rudi inflacijo, priiaku-
je 700 EUR desedetne mesedne dodatne
pokojnine ali 350 EUR doZivljenjske me-
s€dne rente pri 65. letu starosti.

Ob vsem tem pa predlagam, da podjetniki
pridobuo tudi drugo mnenje finandnikog
naredijo pregled in analizo vseh zavaroval-
nih polic, saj se lahl<o veliko pdhrani oz.
celo pridobi vedja kitja z manj denaria.

V sodelovanju z OOZ lahko vsi dlani izko-
fistite brezpladne infomacije in brezpladni
individualni posvet z neodvisnimi licen-
ciranimi financnimi sveto\ alci Financne
hiSe d.o.o.

V primeru smrti glaynega nosilca dejavnosti, dediii obdriijo we nepremiinine, ker se banka
ne bo polnstila hipotek, saj se bo kredit izplaial iz te mvaroyalne police.


