
Za podjetja

Varna in modra nalo!ba za 
prihodnost va"ih zaposlenih.

Kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje pri Modri. 



Dolgoro#na skrb za zaposlene.
Z vklju!itvijo zaposlenih v kolektivni pokojninski na!rt pri Modri 
boste poskrbeli za njihovo rento po upokojitvi. Ta ni odvisna od 
dr"avnega sistema pokojnin (I. pokojninskega stebra), temve! 
neposredno od prihrankov.  

Skrb za zaposlene, ki jo spodbuja dr!ava.
Skrb za va#e zaposlene spodbuja dr"ava in vas kot odgovornega 
delodajalca nagradi z dav!no olaj#avo. Modra pa poskrbi za 
celoten proces vklju!evanja in obve#!anja zaposlenih.

Zaposlenim prilagojeno var#evanje.
Ob vklju!itvi Modra vsakemu zaposlenemu odpre var!evalni ra!un. 
Na tem ra!unu se zbirajo prihranki, ki rastejo skupaj z donosi. 
Modri krovni pokojninski sklad sestavljajo trije podskladi: 
dinami!ni, preudarni in zajam!eni. Imajo razli!ne nalo"bene 
politike, ki se prilagajajo starosti var!evalcev in avtomati!no 
prehajajo med njimi. O prehodu med podskladi se lahko 
odlo!a var!evalec sam in ob upo#tevanju starostnih omejitev 
1-krat letno brezpla!no izbere drug podsklad.

O Modri.
Smo ena od klju!nih dru"b, ki pomaga vzdr"evati stabilen 
pokojninski sistem v Sloveniji. Verjamemo, da je kakovostno 
"ivljenje pravica vseh. Nas in generacij, ki prihajajo za nami. Z 
izku#njami in z izvrstnim poznavanjem pokojninskega sistema, 
delovne in dav!ne zakonodaje ustvarjamo dru"bo, v kateri bodo 
imeli ljudje vseh starosti !as in sredstva, da dobro "ivijo. 

Poskrbite za brezskrbnej"o prihodnost 
va"ih zaposlenih.
Z vpla!ili v dodatno pokojninsko zavarovanje boste svojim 
zaposlenim pokazali, da vam ni vseeno za njihovo prihodnost.

Dinami#ni 
podsklad

do 50 let

Preudarni 
podsklad

50-60 let nad 60 let po upokojitvi

Zajam#eni 
podsklad

Izpla#evanje 
prihrankov

Pokojninsko rento izpla!ujemo ve! kot  

36 000 upokojenim var#evalcem.

Z nami var!uje skoraj  

300 000 ljudi.

Upravljamo z  

2 milijardama evrov sredstev.



Neobdav#ena mese#na nagrada k pla#i
Zaposleni vsak mesec poleg pla!e dobijo tudi nakazilo na svoj 
var!evalni ra!un pri Modri. Ker vpla!ilo ni obdav!eno, jim pripada 
celoten bruto znesek. Zbrani prihranki zaposlenih so varni in 
ostanejo v njihovi trajni lasti (tudi v primeru prenehanja zaposlitve).

Redni dohodek po upokojitvi
Izpla!evanje prihrankov se za!ne z upokojitvijo. Renta je redni 
dohodek do konca "ivljenja, ki jo lahko prilagodijo svojim na!rtom 
in jo porabijo za stvari, ki jim pomenijo najve!.

Dedovanje prihrankov
Ob vklju!itvi ali kadarkoli kasneje lahko dolo!ijo upravi!enca / 
upravi!ence za primer smrti ali pa prepustijo prihranke dedi!em. 
V primeru najhuj#ega s svojimi prihranki poskrbijo za finan!no 
varnost svojih najbli"jih.

Dav#na olaj"ava tudi za zaposlene
Vsi zaposleni lahko var!ujejo pod enako ugodnimi pogoji tudi sami. 
In !e delodajalec ni izkoristil celotne dav!ne olaj#ave, zaposleni 
lahko izkoristijo preostali del, ki jim zni"a pla!ilo dohodnine.

Najcenej"e nagrajevanje zaposlenih
Vpla!ila niso obdav!ena z dohodnino, niti ne pla!ate 
prispevkov za socialno varnost. Zaposlenemu pripada 
celoten bruto znesek.

Zagotavlja posebno dav#no olaj"avo
Vpla!ane premije v posameznem letu se delodajalcu 
priznajo kot dav!na olaj#ava pri davku od dohodka pravnih 
oseb oziroma pri davku od dohodkov iz dejavnosti. 

Privablja najbolj"e in zvi"uje zadovoljstvo 
Dodatno pokojninsko zavarovanje je konkuren!na prednost 
pri izbiri delodajalca. Zvi#uje zadovoljstvo zaposlenih, 
saj bodo imeli manj skrbi za svojo prihodnost.

Dav!na olaj#ava zna#a 5,844 % bruto pla!e zaposlenega 
vendar ne ve!, kot 2.903,66 evrov letno.
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Skrb za zaposlene, ugodnosti za delodajalca.
Dodatno poskrbite za prihodnost svojih zaposlenih 
in izkoristite ugodnosti, ki vam jih zagotavlja vpla!ilo 
v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Ugodnosti za zaposlene.
Neobdav!ena nagrada in varni prihranki za redni 
dohodek zaposlenih po upokojitvi.

!



Premijo si delodajalec in zaposleni delita –  
zaposleni iz neto pla#e
$e delodajalec ne pla!uje premije v vi#ini 5,84 % 
posameznikove bruto pla!e, si zaposleni lahko sami dopla!ujejo 
razliko do maksimalne premije in za ta del sami uveljavljajo 
dav!no olaj#avo pri dohodnini.

Primer izra!una, ko delodajalec zaposlenemu mese!no vpla!a 
40 evrov, 40 evrov pa zaposleni vpla!a sam (iz svoje neto pla!e).

Stro#ek
delodajalca

1.781$ 40 $
Premija

delodajalca

40 $
Premija

zaposlenega

960 $
Neto pla!a

480 " 480 "
Zni"anje letne 

dav!ne osnove 
delodajalca

zni"anje vi#ine 
dohodnine 

zaposlenega
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Pla#evanje premij lahko prilagodite 
svojim poslovnim ciljem.
Vpla!ane premije niso obremenjene z davki in prispevki za 
socialno varnost, zato je stro#ek delodajalca enak premiji, 
vpla!ani na var!evalni ra!un zaposlenega. %tevilna podjetja 
koristijo celotno dav!no olaj#avo in zaposlenim vpla!ujejo 
maksimalno mese!no premijo.

V primeru, da vam finan!ne zmo"nosti tega ne 
dopu#!ajo, "elite pa poskrbeti za svoje 
zaposlene, se z njimi dogovorite, da del premije 
vpla!ujejo tudi sami. Minimalna mese!na 
premija delodajalca zna#a 28,76 evrov. 

Pozor! $e bi se podjetje odlo!ilo zaposlenemu za enak znesek povi#ati pla!o, 
bi to pomenilo slabih 13 evrov vi#je stro#ke (16,10 % prispevkov v breme 
delodajalca – II. bruto), zaposleni pa bi na svoj ra!un prejel le 46 evrov namesto 
80 evrov, kot jih prejme na pokojninski ra!un.

Premijo v celoti pla#uje delodajalec
Primer izra!una za delodajalca, ki zaposlenemu 
vpla!uje mese!no premijo v vi#ini 80&.

Stro#ek
delodajalca

1.821 $ 1500 $ 1000 $80 $
Premija

delodajalca
Bruto pla!a Neto pla!a

960 "
Zni"anje letne dav!ne

osnove delodajalca
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Uvodni sestanek med vodstvom, predstavniki 
zaposlenih in svetovalci Modre.

Vodstvu svetujemo, kako in na kak#en na!in najbolje 
poskrbeti za zaposlene.

Vodstvo in zaposleni se dogovorijo o vi#ini premije, 
pogojih za vpla!ilo in sklenejo pogodbo 
o oblikovanju pokojninskega na!rta.

Vodstvo in Modra skleneta pogodbo o financiranju 
pokojninskega na!rta in si po varni e-poslovalnici 
izmenjata podatke o zaposlenih.

Modra zaposlenim po#lje obvestilo o vklju!itvi, 
s predstavijo namena in ugodnostih var!evanja. 
Sestavni del obve#!anja je registracijska koda 
za uporabo spletne poslovalnice e.Modra.si

Vse spremembe (nova zaposlitev, prenehanje delovnega 
razmerja, upokojitev) podjetje varno in enostavno sporo!a 
Modri prek spletne poslovalnice e.Modra.si. 
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Zakaj izbrati Modro?

Kapitalska mo#
Modra je med najve!jimi upravljavci premo"enja v Sloveniji. 
Upravljamo ve! kot 2 milijardi evrov sredstev in smo med 
kapitalsko najmo!nej#imi. Varnost prihrankov je na prvem mestu.

Velikost premo!enja v upravljanju
Upravljamo 3 pokojninske sklade, ki imajo skupaj zbranih ve! kot 
milijardo evrov prihrankov. Med njimi je tudi sklad javnih 
uslu"bencev, ki je najve!ji sklad v Sloveniji.

Donosi
Skrbimo za dobro razpr#enost nalo"b in zasledujemo najbolj#e 
razmerje med donosnostjo in varnostjo. Smo med prvimi 
slovenskimi vlagatelji, ki so za!eli vlagati v alternativne nalo"be.

Osebna in spletna podpora
Vse, povezano z Modro, urejate v preprosti ter varni spletni 
poslovalnici e.Modra.si in s pomo!jo osebne svetovalke, 
ki skrbi za vas in va#e zaposlene.

Enostaven postopek sklenitve.
Sklenitev kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
poteka v nekaj korakih. Modra vam svetuje,  predlaga 
in spremlja proces dogovarjanja v podjetju in skrbi za 
informiranje in obve#!anje zaposlenih tudi po sklenitvi.



Po sklenitvi var#evanje spremljate 
in enostavno urejate v e.Modra.si.

Za var#evalce, ki var#ujejo 
v dodatnem pokojninskem 
zavarovanju. 

Tu lahko:
• preverite, koliko ste privar!evali za dodatno pokojnino,
• pregledate nakazila delodajalca in lastna vpla!ila,
• pridobite potrdilo o stanju na ra!unu in druge dokumente ter
• opravite vse spremembe, povezane z va#im zavarovanjem.

Tu lahko:
• upravljate z vsemi podatki na enem mestu,
• pripravljate, spreminjate in oddajate podatke,
• preverjate podatke svojih zaposlenih,
• pregledujete podatke o preteklih pla!ilih ter
• prebirate najpomembnej#a obvestila, namenjena delodajalcem.

Za predstavnike podjetij, ki 
skrbijo za kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. 



Za prihodnost svojih zaposlenih boste 
najla!je poskrbeli na sestanku z nami.

Modra zavarovalnica, d. d.           

www.modra.si  •  info@modra.si  •  080 23 45

Vi#ina premije, stro#ki in oblika financiranja pokojninskega 
na!rta so odvisni od starosti zaposlenih, va#ih poslovnih 
ciljev in razpolo"ljivih virov. Svetovali vam bomo, kako 
zaposlene najbolje pripraviti na prihodnost. 




