Zavarujte se premišljeno: pet novoletnih odločitev

#InsureWisely

Novo leto je čas za razmislek in izvrstna priložnost, da naredite inventuro. Je tudi odličen
trenutek, da pregledate svoje zavarovalne police in poskrbite, da je vse dobro pripravljeno
za prihodnje leto. Vse prepogosto zavarovalci sklenete zavarovanje, polico pospravite in si
le redko vzamete čas, da bi jo pregledali, če je zavarovanje še ustrezno glede na morebitne
spremenjene okoliščine.
Predstavljamo vam pet novoletnih odločitev, ki vam bodo pomagale, da se bo novo leto
dobro začelo.

Poučite se

Spoznajte, katere nevarosti
krijejo vaše zavarovalne
pogodbe

Ali samozavestno sprejemate finančne odločitve?

Enkrat letno preglejte svoje zavarovalne police, da se izognete morebitnim vrzelim v zavarovalnem kritju.

Če ne, si vzemite nekaj časa, da se bolje poučite o finančnih in zavarovalnih pojmih, da
boste lažje sprejemali odločitve na podlagi
informacij.

Preizkusite nove digitalne poti

Preglejte svoje
zavarovalne police

Da boste bolje pripravljeni, ko pride do škodnega dogodka, si vzemite čas in podrobno
preglejte svoje zavarovalne pogodbe.
Vse prepogosto zavarovalne police pospravite
v predal, ne da bi si ogledali podrobnosti, razumeli pogoje za izplačilo zavarovalnine oziroma
preverili, katere omejitve izhajajo iz zavarovalnih pogodb, ki ste jih sklenili.

To je še zlasti pomembno ob življenjskih spremembah, kot so: poroka, nakup nepremičnine,
rojstvo otroka, vozniški izpit najstnika … Ob
tem je pomembno, da preverite, ali bi morali
zavarovanje prenoviti.

Varčujte za starost

Danes lahko s svojo zavarovalnico komunicirate na več načinov, kot kdaj koli prej – od
spletnih strani pa vse do aplikacij za pametne
telefone.
Naj gre za pomoč pri izbiri zavarovalnega produkta, ki vam najbolj ustreza, upravljanje vaših
finančnih odločitev ali zgolj za vprašanje, ki bi
ga radi zastavili svoji zavarovalnici – tehnologija ponuja široko paleto orodij, ki zagotavljajo
hitrejše in ugodnejše možnosti.
Zakaj ne bi uporabili katere od teh novih digitalnih poti, da ugotovite, če vam ustrezajo?

Varčevanje za pokojnino je ključnega pomena
za naše finančno zdravje, vendar premalo ljudi
dovolj varčuje za ta namen.
Znesek, ki ga morate privarčevati, je stvar vsakega posameznika. Odvisen je od vaših pričakovanih potreb po upokojitvi in prihodkov za
njihovo kritje.
Mnoge evropske države so vzpostavile orodja
za sledenje pokojnin, s katerimi lahko spremljate svoje prihodnje pokojninske pravice.
Zakaj si jih ne bi ogledali?
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