
Javni uslu!benci

Vsem zaposlenim 
v javnem sektorju 
zagotavljamo var!evanje 
za prihodnost.



Kaj omogo!a var!evanje 
pri Modri?

Varnost prihrankov
Modra je med kapitalsko najmo"nej#imi 
osebnimi zavarovalnicami. Va#i prihranki 
so na dolgi rok varni.

Dedovanje 
Ob vklju"itvi ali kadarkoli kasneje lahko 
dolo"ite upravi"enca/upravi"ence za 
primer smrti ali pa prepustite prihranke 
svojim dedi"em. Vsi prihranki so va#a last 
in v primeru najhuj#ega poskrbite tudi za 
finan"no varnost va#ih najbli!jih.

Enostaven nadzor 
in urejanje var!evanja
Svoje var"evanje lahko na enostaven na"in 
in brezpla"no spremljate, urejate in prilagajate 
v spletni poslovalnici e.Modra.si. 

Kako poteka var!evanje 
pri Modri?

Zaposlitev
Ko ste se zaposlili v javnem sektorju, je delodajalec za 
vas pri Modri odprl var"evalni ra"un v Krovnem 
pokojninskem skladu javnih uslu!bencev. Na tem 
ra"unu se zbirajo in plemenitijo (obrestujejo) prihranki 
za va#o prihodnost.

Prilagojeno var!evanje
Krovni pokojninski sklad javnih uslu!bencev 
sestavljajo trije podskladi; dinami"ni, preudarni in 
zajam"eni. Podskladi imajo razli"ne nalo!bene 
politike, ki se prilagajajo va#i starosti. V "asu 
var"evanja prihranki avtomati"no prehajajo med njimi. 
Sprememba podsklada je lahko (z upo#tevanjem, 
koliko ste stari) tudi va#a odlo"itev. 

Upokojitev in izpla!evanje prihrankov
Ob upokojitvi nastopi izpla"evanje prihrankov v obliki 
rente. Renta je redni dohodek do konca !ivljenja, ki jo 
lahko prilagodite svojim na"rtom in jo porabite za 
stvari, ki vam pomenijo najve".
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Dinami!ni 
podsklad

do 50 let

Preudarni 
podsklad

50-60 let nad 60 let po upokojitvi
Bolj tvegano var"evanje 

v delnicah.
Zmerno tvegano 

var"evanje v delnicah 
in obveznicah.

Varnost prihrankov z 
zajam"enim donosom 
in varnimi nalo!bami. 

Zajam!eni 
podsklad

Izpla!evanje 
prihrankov

Sklad !ivljenjskega cikla



Primer izra!una dav!ne olaj"ave

Neto pla"a: 1200 $

Bruto pla"a: 1850 $

Vi#ina premije: 40 $ / mesec

Dohodnina je ni#ja za: 129,60 $ / leto

Za!nite var!evati 
tudi sami.

Ni#ja dohodnina, vi"ji prihranki za prihodnost
Var"evanje v dodatnem pokojninskem zavarovanju 
spodbuja tudi dr!ava. Za individualna vpla"ila dobite 
posebno dav"no olaj#avo in posledi"no ni!jo dohodnino 
ali celo vrnjen denar.  Dav"no olaj#avo vam zagotavljajo 
vpla"ila do vi#ine 5,844 odstotka va!e bruto pla"e, 
vendar letno ne ve" kot 2.903,66 evrov. 

Pri izra"unu je upo#tevana veljavna zakonodaja za leto 2019, bruto pla"a, 
splo#na dav"na olaj#ava in olaj#ava za individualna vpla"ila. 

Individualno premijo lahko kadarkoli spremenite
Vpla"ate toliko, kot vam dopu#"a denarnica. 
Z vpla"evanjem lahko kadarkoli prekinete ali zni!ate vi#ino vpla"il.



Enostavno do vi"je rente.

Spremljate, koliko ste privar"evali 
za prihodnost,

izra"unate, kak#na bo va#a renta, 
in si jo enostavno povi#ate, 

preverite osebni izra"un za ni!jo 
dohodnino z vsemi potrebnimi podatki, 

opravite vse spremembe, 
povezane z var"evanjem pri Modri.

Kaj vse vam omogo!a e.Modra.si?

Odlo"ite se za individualno vpla"ilo in vse potrebno 
uredite prek na#e spletne poslovalnice e.Modra.si, 
pisno po po#ti ali v na#em kontaktnem centru.

Kaj potrebujete za vstop v e.Modra.si?  
Vsem, ki ste !e uporabljali e-ra"un, smo vstop v e.Modra 
poenostavili: vpi!ite uporabniško ime in geslo, 
nato geslo. %e ste geslo pozabili, ga lahko takoj obnovite.

Vsi, ki #e ne uporabljate spletne poslovalnice Modre, 
opravite prvo registracijo. Zato potrebujete 
registracijsko kodo. %e je ne najdete, oddajte 
zahtevek za novo kodo, na e.Modra.si. Registracija je možna 
tudi z uporabo digitalnega potrdila. 

Kako uredite individualno vpla!ilo?  
V zavihku Urejanje var"evanja izberete Vpla"ilo in 
sprememba vi!ine individualne premije. 



Modra zavarovalnica, d. d.           

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

Kontaktni center: Dunajska cesta 119, Ljubljana

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

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.

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.


