
Datum: 9.4.2015

Izplačilo privarčevanih sredstev iz sklada SODPZ v primeru smrti zavarovanca

  

Članom SVS in vsem pripadnikom Slovenske vojske svetujemo, da določijo upravičenca/e za primer smrti.

Kaj se zgodi z zbranimi sredstvi zavarovanca v primeru njegove smrti?

 

V primeru smrti zavarovanca pred poklicno upokojitvijo imajo dediči ali upravičenci, ki jih je za primer smrti določil

zavarovanec, pravico zahtevati enkratno denarno izplačilo sredstev na računu umrlega v višini odkupne vrednosti.

Zavarovanec določi upravičence za primer smrti z obrazcem KAD - Izjava o določitvi upravičencev za primer smrti.

Dediči oziroma upravičenci za primer smrti zavarovanca-člana v primeru smrti zavarovanca izpolnijo Zahtevek dediča

oziroma upravičenca za primer smrti za izplačilo sredstev in ga posredujejo na KAD.

 

V Sindikatu vojakov Slovenije smo prepričani, da si večina članov in pripadnikov Slovenske vojske še ni uredila vsega

potrebnega za nemoteno izplačilo privarčevanih sredstev iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja

upravičencem oz. dedičem.

 

Zato priporočamo vsem pripadnikom Slovenske vojske, da izpolnijo obrazec KAD-a – Izjava o določitvi upravičencev

za primer smrti in ga izpolnjenega pošljejo na Kapitalsko družbo, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

 

Svetujemo vam tudi, da v izjavi določene upravičence seznanite z obrazcem KAD-a Zahtevek dediča oziroma

upravičenca za primer smrti za izplačilo sredstev, da bodo vedeli kako postopati v primeru smrti zavarovanca-člana.

 

Na KAD-u pojasnjujejo, da v kolikor ob smrti zavarovanca-člana ni podan omenjen zahtevek za izplačilo upravičencu

ostanejo privarčevana sredstva na osebnem računu umrlega. Privarčevana sredstva so predmet zapuščinske razprave le v

kolikor jih domnevni dedič prijavi za zapuščinsko razpravo. V kolikor te prijave za zapuščinsko razpravo ni, in

zahtevek na KAD ni podan, ostanejo privarčevana sredstva na osebnem računu umrlega.

 

Oba potrebna obrazca KAD-a za ureditev opisanega se nahajata v povezavi spodaj.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Obrazec KAD-a Izjava o določitvi upravičencev za primer smrti

PRILOGA 2: Obrazec KAD-a Zahtevek dediča oziroma upravičenca za primer smrti za izplačilo sredstev
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