
Pred upokojitvijo

Izpla!evanje moje 
dodatne pokojnine.



Oblike izpla!il
Modra renta je redni prihodek ob zaklju!ku 
var!evanja v dodatnem pokojninskem zavarovanju. 

Z izpla!evanjem prihrankov za!nete ob upokojitvi ali 
kadarkoli kasneje. Rento lahko prilagodite svojim 
na!rtom in jo porabite za stvari, ki vam pomenijo najve!.

Do"ivljenjska renta
Ne glede na to koliko ste prihranili 
in katero rento izberete, jo boste 
pri Modri dobivali do konca "ivljenja.

Dedovanje rente
Izberete lahko rento, 
ki se v primeru smrti deduje.

Nizka obdav!itev
Polovica rente ni obdav!ena, 
zato v povpre!ju letna obdav!itev 
zna#a le med 2 % in 8 % (odvisno od 
va#ih skupnih prihodkov).

Predujem
Lahko se odlo!ite za izpla!ilo 
predujma, kar pomeni vnaprej#nje 
izpla!ilo pokojninskih rent.

Izpla!ilo v 
enkratnem znesku
Prihranke, ki jih je za vas vpla!al 
delodajalec, lahko dvignete v 
enkratnem znesku, !e privar!evani 
znesek ne presega 5.924,08 evrov. 



Kak#no izpla!ilo izbrati?
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* Podrobnej#e informacije o dedovanju v primeru izbire predujma 
so zapisane na informativnem izra!unu ter v Sporazumu, 
ki ga na dom prejmete, !e se odlo!ite za izpla!ilo predujma.
** Na dobi!ku kritnega sklada je prejemnik predujma udele"en 
zgolj z delom sredstev, ki niso zajeta s predujmom.  

Ob koncu var!evanja izberite rento, 
ki najbolj ustreza va#emu "ivljenjskemu slogu.



Delodajalec ali vi sami obvestite 
Modro o upokojitvi.

Modra vas obvesti o mo!nih na"inih "rpanja 
prihrankov in vam po#lje informativne 
izra!une mo"nih izpla!il (rente, predujem).

Vi#ina izpla!ila je odvisna od zneska, ki ste ga 
privar!evali in va#e starosti ob upokojitvi.

Izberite na"in izpla"ila, prilagojen svojim 
na!rtom in predlo"ite dokazilo o upokojitvi.

Podpi#ete na#o ponudbo 
in jo vrnete !im prej nazaj.

Po#jemo vam polico in 10. delovni dan 
v mesecu prejmete prvo nakazilo rente 
ali izpla"ilo predujma.
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Kaj moram storiti 
ob upokojitvi?
Izpla!evanje prihrankov se za!ne, ko se 
upokojite ali kadarkoli kasneje. Va#i prihranki 
bodo do takrat varno nalo"eni pri Modri.

Zdru"ite vse prihranke.

$e imate prihranke za dodatno pokojnino #e 
pri katerem drugem ponudniku, jih lahko 
enostavno prenesete na Modro.

Obrazec za prenos sredstev najdete na na#i spletni strani 
oz. vam ga lahko po#ljemo na va# doma!i naslov.

Za informativne izra!une z vsemi privar!evanimi prihranki 
in ostale informacije, pokli!ite na#e prijazne svetovalke na 
brezpla!no #tevilko 080 23 45 oz. pi#ite na info@modra.si. 



Dedovanje rente in 
zajam!ena doba 
izpla!evanja.
Rento prejemate do konca "ivljenja.

Upravi"ence dolo"ite sami
Ob sklenitvi rentnega zavarovanja ali kadarkoli kasneje lahko 
dolo!ite upravi!ence za primer smrti s posebnim obrazcem. 
Upravi!ence lahko kadarkoli kasneje tudi zamenjate.

Sami dolo!ite obdobje 
dedovanja prihrankov.

Zajam!ena doba izpla!evanja pomeni 
obdobje dedovanja, ki velja za 
upravi!ence oziroma dedi!e. 

Pri pospe#enih rentah je obdobje 
jamstva omejeno na obdobje 
pospe#enega izpla!ila. 

Obdobje izberete sami. 
Zajam!ena doba lahko traja od 1 do 20 let.

Pri posameznem izpla!ilu rente, ki je ni!je od 160 evrov, 
se med letom ne pla!uje akontacije dohodnine. 

Pri rentah, ki presegajo 160 evrov, se ob izpla!ilu obra!una 
akontacija dohodnine v vi#ini 25 % od polovice rente.

Vi#ina dokon!ne dohodnine se obra!una ob letni 
napovedi, z upo#tevanjem vseh prejemkov.

Obdav!itev rente.

Obdav!ena je le polovica zneska rente.



Kaj je predujem?

* Podrobnej#e informacije o dedovanju v primeru izbire predujma 
so zapisane na informativnem izra!unu rente ter v Sporazumu, 
ki ga na dom prejmete, !e se odlo!ite za izpla!ilo predujma. 

Predujem ali mese!na renta?
Predujem je vnaprej#nje izpla"ilo 
dela pokojninskih rent.

Predstavljajte si, da ste tik pred upokojitvijo. 
Izbirate med spodaj predstavljenima 
izpla!iloma privar!evanih sredstev v okviru 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
Za katero opcijo bi se odlo!ili?

A. Predujem

B. Mese!na renta
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LetaUpokojitev 20 let po upokojitvi

Mese!na renta 
za obdobje 20 let* 
(postopno mese!no izpla!evanje).

Renta 4x letno
po 30$ do konca "ivljenja**.

Renta 4x letno
po 30$ do konca "ivljenja**.

Takoj#nje izpla!ilo 
predujma 
(vnaprej#nje izpla!ilo 
pokojninskih rent).

Obe mo"nosti sta na voljo pri Modri. 
Obi#!ite nas na Modra.si

Dedovanje predujma    
Var!evalec lahko takoj ob upokojitvi 
prejme del privar"evanih sredstev 
vnaprej. Za del sredstev, ki so izpla!ana 
vnaprej, svojega dedi!a ne more dolo!iti.*

Obdav!itev predujma
Dohodnina se obra!unava enako, 
kot da bi vsak mesec prejemali 
pokojninsko rento. V osnovo za odmero 
dohodnine se nato #teje polovica 
obra"unanih rent v posameznem letu.



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. 

O Modri.

Modra zavarovalnica, d. d.           

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

Kontaktni center: Dunajska cesta 119, Ljubljana

Osebno svetovanje: pon-pet od 8. do 16. ure

Samo v letu 2021 smo 36 tiso!im 
var!evalcem v rentah izpla!ali 

33 milijonov evrov.
Z nami var!uje skoraj  

300 000 ljudi.
Upravljamo z  

2 milijardama evrov sredstev.




