
Zaposleni v gospodarstvu

Dodatno pokojninsko 
zavarovanje je var!evanje 
za prihodnost.



Kaj vam zagotavlja 
var!evanje pri Modri?

Enostaven nadzor in prilagodljivost
Svoje var!evanje lahko na enostaven na!in 
in brezpla!no spremljate, urejate in prilagajate 
v spletni poslovalnici e.Modra.si. 
Brez dodatnih stro"kov lahko poljubno 
spreminjate vi"ino ali na!in  individualnega 
vpla!ila. Z vpla!evanjem lahko kadarkoli 
prekinete in nadaljujete, ko spet zmorete 
var!evati.

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.

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

Kako poteka var!evanje 
pri Modri?

Za!etek var!evanja
Ko za!nete var!evati, vam Modra odpre osebni 
ra!un v Modrem krovnem pokojninskem skladu. 
Na tem ra!unu se zbirajo in plemenitijo (obrestujejo) 
va"i prihranki za prihodnost.

Prilagojeno var!evanje
Modri krovni pokojninski sklad 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. 
Mo#nosti ponazarja spodnja slika.

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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Dodatno pokojninsko zavarovanje lahko 
sklenete  individualno kot posameznik ali 
kolektivno v podjetju, kjer ste zaposleni.

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

Ni#ja dohodnina, vi"ji prihranki 
za prihodnost.

Najvi"je vpla!ilo za ni#jo dohodnino.
Dav!no olaj"avo in ni#jo dohodnino vam zagotavljajo 
vpla!ila do vi"ine 5,844 odstotka va!e bruto pla"e, 
vendar letno ne ve" kot 2.903,66 evrov. 

Dav!ni prihranek
Var!evanje v dodatnem pokojninskem zavarovanju 
spodbuja tudi dr#ava. Za individualna vpla!ila dobite 
posebno dav!no olaj"avo. Premija, ki jo za vas vpla!uje 
delodajalec, ni obdav!ena. Na va" pokojninski ra!un 
boste prejeli celoten bruto znesek.

Ne spreglejte
%e delodajalec dav!ne olaj"ave ni izkoristil v celoti, jo 
lahko izkoristite vi. Z lastnimi vpla!ili si povi"ate 
prihranke in hkrati zni#ate dohodnino.
Pri izra!unu upo"tevajte tudi vpla!ila delodajalca, 
ki ima prednost pri dav!ni olaj"avi.



Obi"!ite Modra.si.

Pridobite vam prilagojeno ponudbo 
za var!evanje na dolgi rok.

Izberite najbolj primerno ponudbo 
glede na va"e finan!ne zmo#nosti.

Sklenite var"evanje pri Modri.
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Sklenitev var!evanja je 
enostavna kot "e nikoli.
Kot posameznik lahko zavarovanje sklenete 
v "tirih enostavnih korakih prek na"e 
prenovljene spletne strani:

Lahko nas pokli"ete ali obi!"ete v 
poslovalnici in na"i svetovalci vam bodo 
pomagali sestaviti najbolj"i na"rt za ni#jo 
dohodnino in vi!je prihranke.

 
Spremljate, koliko ste privar!evali 
za prihodnost,

izra!unate, kak"na bo va"a renta, 
in 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.

Po sklenitvi va"e var!evanje spremljate 
in enostavno urejate v e.Modra.si.



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.


