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Zahteve sodobnega časa nas nenehno 
silijo v spremembe. Za zagotovitev učin-
kovitosti moramo prepoznati želje naših 
strank ter njihove navade in zahteve. Ker je 
svetovni splet postal del našega življenja, 
smo se odločili, da strankam tudi življenj-
ska zavarovanja približamo na sodoben 
način. V ta namen smo v Zavarovalnici Tri-
glav razvili sodobno spletno poslovalnico, 
ki smo jo poimenovali preprosto iTriglav. 
Spletna poslovalnica je dostopna brez-
plačno in strankam od kjer koli in kadar 
koli omogoča dostop do vseh informacij. 
Na ta način bomo zavarovanja in storitve 
še bolj približali željam svojih strank, saj 
se zavedamo, da so te naše vodilo pri po-
slovanju. Želimo biti najboljši, pa ne zgolj 
zaradi zahtev strank, temveč tudi zaradi 
zahtev, ki smo si jih zastavili sami.

Triglav pooseblja najboljše vrednote, 
pred nas pa postavlja najvišje zahteve. 
Zato si vsak dan želimo "stopiti" na Triglav 
in ostati najboljši – iTriglav!
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iTRIGLAV – PREPROSTA POT DO TRIGLAVA

Zveste stranke v Triglavu prepoznajo varnega in zanesljivega sopotnika. Pri Triglavu pa 
se zavedamo, da tega občutka ne smemo izneveriti. Zavedamo se, da moramo ves čas 
skrbeti za dobre stranke. Tako na najrazličnejše načine sledimo svetovnim trendom, 
zato smo pripravili spletno poslovalnico iTriglav. 

TRIGLAV NA SPLETU

Mateja Kurent, mag.
Vodja podpore razvoju

osebnih zavarovanj

iTriglav je sodobna spletna aplika-
cija, ki zavarovancem na preprost način 
približa zavarovalnico in jim prihrani ne-
potrebno pot. V časih, ko je "Dober dan" 
nadomestil "Nimam časa", je to še kako 
pomembno. 

STE SE KDAJ SPRAŠEVALI: 
•   Kakšno zavarovanje imam sploh 

sklenjeno?
• Kje sem že shranil zavarovalne police?
• Kdaj ima zavarovalnica delovni čas?
• Koliko znaša vrednost moje police?
• Kdaj mi bodo sredstva na voljo?
•  Kakšen znesek mi bo Triglav izplačal 

ob upokojitvi?
•  Ali dovolj plačujem za pokojninsko 

rento?
• Koliko je danes vredna "moja" delnica?
• Kje lahko dobim obrazce za odkup?

Že danes lahko odgovore na vsa ta 
vprašanja in še več najdete z vstopom v 
spletno poslovalnico iTriglav. Na voljo 
vam je 24 ur dnevno vsak dan v tednu. Za-

1, 2, 3 ... DO iTriglava
Preprosta pot do iTriglava je predstavljena v treh korakih: 

1. korak - 

ustvarjanje 

profila

njo potrebujete samo osebni računalnik, 
internetno povezavo in urejen dostop. In 
iTriglav je pred vami. 

iTriglav je namenjen vsem, obstoječim 
strankam in tistim, ki o tem še razmišlja-
jo. Za splošni pregled funkcij ter izvajanje 
nekaterih aktivnosti zadostuje že prijava z 
uporabniškim imenom in geslom. Za vpo-
gled v podatke zavarovalne police morate 
vsako polico posebej prijaviti v spletno 
poslovalnico iTriglav. S tem želimo zago-
toviti, da bodo imele dostop do podatkov 
samo prave osebe. Stranka za prijavo za-
varovalne police v spletno poslovalnico 
iTriglav potrebuje digitalno potrdilo ene-
ga od ponudnikov na slovenskem trgu, in 
sicer AC NLB, Halcom-CA, POŠTA®CA ali 
SIGEN-CA za fizične osebe ter SIGOV-CA 
za pravne osebe. Ker želimo spletno poslo-
valnico iTriglav deliti s čim širšim krogom 
strank, smo vzpostavili tudi prijavo z oseb-
no številko. Slednjo lahko stranka prejme 
priporočeno po pošti na naslov zavaroval-
ca, če izpolni zahtevek v iTriglavu. Od jese-

ni naprej bo osebna številka tudi sestavni 
del podatkov na zavarovalni polici. Digital-
no potrdilo ali osebno številko potrebujete 
samo ob prvi prijavi posamezne police, za 
poznejši dostop do podatkov pa zadostu-
jeta že uporabniško ime in geslo.

VAM JE TO VŠEČ? 
BI ŽELELI ŠE VEČ? 
Pri Triglavu bomo spremljali vaše 

odzive ter z veseljem sprejemali vaše 
predloge in pobude. Z vašo pomočjo bo 
aplikacija iTriglav postala osrednje mesto 
za najrazličnejše aktivnosti. Ker je iTriglav 
– Triglav.

PREDNOSTI: 
1. PREPROSTO 
2. BREZPLAČNO
3. VSE NA ENEM MESTU
4. DOSTOP KADAR KOLI IN KJER KOLI
5. VARNO
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TRIGLAV NA SPLETU

IME ITRIGLAV
Že ime iTriglav pove veliko o vse-

bini aplikacije. Dejansko ga sestavlja-
ta dva dela, "i" in "Triglav". Prvi del "i" 
je sinonim za informacije, internet, 
interaktivno ali "jaz", zapisan z ve-
liko črko "I", če se malo poigramo z 
angleškimi pomeni. Beseda "Triglav" 
pa skriva vse vrste zavarovanj, vendar 
postopoma. Trenutno so v aplikacijo 
iTriglav vključena vsa zavarovanja, ki 
sodijo med osebna zavarovanja. Do-
stop do podatkov je omejen na zava-
rovalce, izjemoma pa se lahko prijavi 
tudi zavarovana oseba, vendar samo 
če je navedena na polici, pri kateri je 
zavarovalec mladoletna oseba.

3. korak - dobrodošli 

v itriglavu

2. korak - prijava 

v itriglav
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1, 2, 3 ... DO POLICE
Predstavitev postopka prijave police v nekaj korakih: 

1. korak - vstop v rubriko 

moja zavarovanja, 

vnos številke police 

in potrditev pogojev 

uporabe

2. korak -  izbira med 

prijavo z digitalnim 

potrdilom in osebno 

številko

TRIGLAV NA SPLETU

VAREN DOSTOP DO 
PODATKOV
Dostop do podatkov na zavarovalni 

polici ima samo zavarovalec, torej oseba, 
ki je sklenila zavarovanje. Izjemoma lahko 
ima dostop do podatkov tudi zavarovana 
oseba, vendar samo če je zavarovalec mla-
doletna oseba. Stranka lahko za dostop 
uporabi veljavno kvalificirano digitalno 
potrdilo. Kaj pa, če nima takšnega potr-
dila? Tudi za to je poskrbljeno – na zava-
rovalnici lahko stranka dobi svojo osebno 
številko, ki v določeni meri nadomesti di-
gitalno potrdilo.
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3. korak - polica je 

uspešno prijavljena

TRIGLAV NA SPLETU

MOJA ZAVAROVANJA – 
POLICA NA DLANI
Ali se še spomnite, kdaj ste sklenili 

zavarovanje? Odhajate na potovanje v tu-
jino, pa ne veste, ali imate primerno zava-
rovanje? V razdelku Moja zavarovanja so 
na voljo odgovori na marsikatero vpraša-
nje. Omogočajo celovit pregled osnovnih 
podatkov o zavarovanju in vam prihrani-
jo pot ter čas za obisk zavarovalnice. Več 
o vsebini je na voljo na spletnem mestu 
i.triglav.si.

INVESTICIJSKA ZAVAROVANJA ZA VSE GENERACIJE: 
FLEKS, FLEKS ZA MLADE, FLEKS ZA ODRASLE 
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1, 2, 3 ... DO STRUKTURE SREDSTEV 
Prikaz privarčevanih sredstev lahko najdemo v rubriki Pregled sredstev: 

1. razdelitev sredstev 

med zavarovanji in 

drugimi naložbami

TRIGLAV NA SPLETU

PREGLED SREDSTEV – 
KONČNO VEM, KAJ IMAM V 
LASTI
V času, ko so donosi na različne nalož-

be vprašljivi, vsi še bolj stremimo k temu, 
da bi imeli svoje prihranke na varnem. V 
razdelku Pregled sredstev lahko preverite, 
kako imate razporejena sredstva med za-
varovanji in drugimi naložbami, v katerih 
finančnih instrumentih so in kako so se gi-
bala v preteklosti. Kako pa pri zavarovalni-
ci Triglav vedo, kje imam druga sredstva? 
Preprosto, stranka jih vnese v spletno po-
slovalnico iTriglav. S tem smo omogočili, 
da ima stranka vse na enem mestu – zava-
rovanja in druge naložbe. Nabor vključuje 
vrednostne papirje, ki kotirajo na sloven-
ski borzi, in nekatere tuje naložbe. 

ALI SEM TA MESEC 
ŽE PORAVNAL/-A 
ZAVAROVALNO PREMIJO?
Oglejte si razdelek Plačila.

ZA OBSTOJEČE IN NOVE
Zagotovite si svoj bon Zavarovalnice Tri-

glav v vrednosti 40 evrov, ki velja za obnovo ali 
sklenitev premoženjskega zavarovanja, vključ-
no z avtomobilskim zavarovanjem. Prejeli ga 
boste vsi, ki boste do konca leta 2011 sklenili 
Rizično življenjsko zavarovanje ter Investicijsko 
zavarovanje FLEKS in/ali FLEKS ZA MLADE in/
ali obročno Naložbeno življenjsko zavarovanje. 
Vrednostni bon boste prejeli tudi vsi, ki že ima-
te sklenjeno Investicijsko zavarovanje FLEKS in/
ali FLEKS ZA MLADE in/ali obročno Naložbeno 
življenjsko zavarovanje in boste do konca leta 
sklenili še Rizično življenjsko zavarovanje.

ZAGOTOVITE SI VREDNOSTNI BON

DO KONCA LETA 2011. VREDNOSTNI BON ZA 40 EVROV ZA OBSTOJEČE IN NOVE ZAVAROVALCE.

SKLENITE RIZIČNO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE 
Pokritje obveznosti. Rizično življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav je zavarovanje 
za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja, zato so premije ob visokih zavaro-
valnih vsotah zelo ugodne. Rizično življenjsko zavarovanje je namenjeno zlasti pokritju 
obveznosti, ki bi ob smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja bremenile njene 
bližnje.

Kombinacija različnih zavarovanj lahko ponuja ugodnosti. Poskrbite za sproščeno 
in varno finančno prihodnost!
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2. prikaz razdelitve 

sredstev po 

finančnih 

instrumentih

3. zgodovina gibanja 

vrednosti

TRIGLAV NA SPLETU

INFORMATIVNI IZRAČUN – 
KONEC NEGOTOVOSTI
Ni skrivnost, da moramo za pokojnino 

varčevati tudi sami. S sklenitvijo prosto-
voljnega dodatnega pokojninskega zava-
rovanja ali prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja pri Triglavu si lahko zagoto-
vite varnejšo prihodnost po upokojitvi. 
Odgovor na vprašanje o višini pokojninske 
rente po upokojitvi najdete v Spletni po-
slovalnici iTriglav. Tam lahko najdete tudi 
odgovor na vprašanje, koliko bo znašala 
vaša pokojninska renta, če povečate zava-
rovalno premijo. Negotovosti glede priho-
dnje vrednosti naložbenih in pokojninskih 
zavarovanj je s tem konec. Informativni 
izračun bo upošteval vaše trenutno stanje 
na polici in izračunal vaša sredstva glede 
na dogovorjeno ali izbrano zavarovalno 
premijo in donosnost. 

PLAČILA – SPET 
TE POLOŽNICE
Ste pozabili, ali ste že poravnali pre-

mijo za tekoči mesec? Ena od rešitev je 
odprtje trajnega naloga pri banki, s čimer 
postane vaša skrb samo zagotavljanje 
zadostnega stanja na računu. Za popoln 
nadzor nad vplačanimi premijami ne gle-
de na način plačila smo omogočili funkcijo 
pregleda vseh vplačil. Zadnja tri vplačila 
skriva razdelek Moja zavarovanja, celotni 
pregled pa Arhiv plačil.

VLOGE – KONEC 
BIROKRACIJE?
Tudi vi ne marate čakati pred po-

slovnimi okenci in izpolnjevati obrazce, 
medtem ko vam druga stranka že diha za 
ovratnik? Triglav je že pred časom našel 
rešitev za to. Na svojem spletnem mestu 
smo objavili obrazce, ki jih stranka lahko 
natisne in izpolni že doma. Z aplikacijo 
iTriglav pa smo naredili še korak naprej. V 
obrazce smo vnesli podatke iz vaše zavaro-
valne police, manjkajoče podatke pa lahko 
preprosto sami vnesete v prazna polja in 
obrazce natisnete. In to še ni vse – če ste 
že prijavljeni z digitalnim potrdilom, lahko 
določene obrazce oddate kar v elektronski 
obliki.

ALI VAS ZANIMA, 
KOLIKO BO ZNAŠALA 
VAŠA POKOJNINSKA 
RENTA?
Odgovor skriva Informativni izra-

čun mesečne rente.



8

NOVO SPLETNO DOMOVANJE SKUPINE TRIGLAV

KDOR IŠČE, MORA
NAJTI HITRO
Največja sprememba je, da smo obja-

vili novo, ločeno spletno mesto Skupine na 
naslovu www.triglav.eu. Vsebine o podje-
tju smo torej ločili od vsebin o produktih 
in prodajnih vsebin, ki bodo s prenovljeno 
podobo ostale na naslovu www.triglav.si. 
Tam bomo še naprej skrbeli za dobro ob-
veščenost naših strank, stran o podjetju pa 
nagovarja zlasti domače in tuje vlagatelje, 
medije, strokovno javnost ter potencialne 
iskalce zaposlitve. 

DOBRO JE VEDETI, 
KDO NAS OBISKUJE
V vsakem od petih poglavij smo zato 

informacije priredili točno določenim cilj-
nim skupinam, obiskovalci pa bodo že na 
vstopni strani prek preprostega menija 
prepoznali, kje naj jih iščejo.

ODNOS Z VLAGATELJI
Organizacija Web marketing associ-

ation, ki vsako leto podeljuje nagrade za 
najboljše spletno mesto za vlagatelje (lani 
je nagrado dobila družba Coca-Cola), te 
ocenjuje po sedmih merilih:

• uporabniški izkušnji,
• grafični podobi,
• kakovosti besedil (copywriting), 
• večpredstavnosti,
• uporabi tehnologij,
• inovativnosti,
• vsebini.

Mi smo k tem merilom dodali še pre-
glednost, ki je eno od načel pri poslova-
nju Skupine Triglav. Vlagatelje zato že na 
vstopni strani pričaka informacija o dnev-
nem gibanju cene delnice Zavarovalnice 
Triglav, poglobljen vpogled v podpoglavje 
o delnici pa omogočajo zanimiva večpred-
stavnostna orodja, kot so spremljanje 
gibanja cen delnice v izbranem obdobju, 
primerjava z indeksom SBITOP in gibanje 
nekaterih drugih kazalnikov poslovanja, 
kot je dividendna donosnost na delnico. 
Novost, ki je očem uporabnika sicer skrita, 
vendar pomembna za ažurnost informacij 
na spletu, je ta, da se javne objave, s ka-
terimi Zavarovalnica Triglav, d.d., javnost 
redno obvešča prek strani Ljubljanske bor-
ze, samodejno prenesejo tudi na spletno 
mesto. Zelo kmalu pa bomo vlagatelje na-
govorili tudi prek videonagovora. 

Ana Cergolj Kebler
 in Goran Juroševič

Skupina Triglav ima novo spletno izkaznico - spremenili smo fotografijo, k imenu in 
priimku dodali številne druge informacije, jih uredili in prevedli v angleški jezik. Pri 
prenovi so bili naš cilj preglednost, kakovostna vsebina, uporabnikom prijazna izkušnja 
in prijeten videz. 

TRIGLAV NA SPLETU
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O SKUPINI
Brskanje po družini Triglav bo pri-

jetnejše z večpredstavnostnim zemlje-
vidom, ki uporabnike vodi po družbah 
Skupine, s slikovnim gradivom in informa-
tivno razglednico pa na kratko pokukajo še 
v vsako državo, kjer smo prisotni. Zgodovi-
no Triglava smo umestili v splošno družbe-
no okolje – ste na primer vedeli, da je bila 
prav leta 1990, ko je bila ustanovljena del-
niška družba Zavarovalnica Triglav, d.d., v 
ZDA objavljena prva spletna stran www? 

TRIGLAV NA SPLETU

MEDIJSKO SREDIŠČE
Odslej bomo vselej v stiku z domači-

mi in tujimi novinarji tudi prek možnosti 
spremljanja naših objav prek spletne novi-
čarske storitve RSS. Najnovejšim fotogra-
fijam smo dodali še koledar prihajajočih 
medijskih dogodkov, na enem mestu pa 
so zbrane tudi vse poti do predstavnikov 
za odnose z javnostmi v Skupini.

ZAPOSLITEV
Zakaj se zaposliti v Skupini Triglav ter 

kako tak korak vpliva na osebni in poslovni 
razvoj? O tem so spregovorili sodelavci v 
Skupini in tako naši ekipi dodali človeško 
podobo.
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DRUŽBENA ODGOVORNOST
Družbena odgovornost Triglava je 

veliko več kot suhoparne številke spon-
zorstev. Ta vključuje zgodbe, ki govorijo o 
tem, da lahko stvari resnično spremenimo 
na bolje. Zato jih prikazujemo tudi v foto-
galerijah. 

ZA STRANKE
Za zavarovance smo že na vstopni 

strani pripravili posebno aplikacijo, ki jih 
preusmeri na ponudbo zavarovanj. Pre-
prosto v treh korakih in z enim klikom lah-
ko tako poiščejo več informacij o produk-
tu, ki jih zanima. Najprej izberejo državo, 
iz katere prihajajo, nato pa vrsto zavarova-
nja in aplikacija jih popelje na pravo me-
sto. Poleg tega slednja vključuje tudi vsa 
spletna mesta povezanih zavarovalnic.

KAKO NAPREJ?
V prihodnosti bomo spletne vsebine 

nadgrajevali, saj moramo obiskovalcu 
omogočiti, da bo v nekaj sekundah našel 
iskano. Toliko namreč traja, da uporabni-
ka, ki na spletnem mestu ne najde iskane 
informacije, mine potrpljenje in odvrne 
svojo pozornost.

TRIGLAV NA SPLETU
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INVESTICIJA, VARČEVANJE

Če je v letu 2000 povprečna pokojnina 
dosegla 68,1 % povprečne plače, se je to 
razmerje v letu 2009 znižalo na 61,3 % (vir: 
Mednarodni dan starejših 2010, 30. sep-
tembra 2010, posebna objava na spletnih 
straneh Statističnega urada Republike Slo-
venije, www.stat.si). Nekoliko nazornejše: 
povprečna starostna pokojnina je v letu 
2009 znašala 687,96 EUR.

Večina od nas želi tudi v tretjem ži-
vljenjskem obdobju ohraniti življenjski 
standard, pridobljen v času aktivne za-
poslitve, kar nas sili v razmišljanje o tem, 
kakšen način varčevanja oziroma zavaro-
vanja je najprimernejši. Zagotavljanje fi-
nančne varnosti in skrb za preskrbljenost v 
tretjem življenjskem obdobju tako postaja 
vse pomembnejši cilj. Naj vam v nadalje-
vanju predstavimo enega od načinov ure-
sničevanja tega cilja. 

VRSTE POKOJNINSKIH RENT
Zavarovalnica Triglav v svoji paleti 

osebnih zavarovanj že vse od leta 2000 
naprej kot eno od oblik varčevanja za 
starost ponuja varčevanje v t.  i. drugem 
pokojninskem stebru. Prostovoljno doda-
tno pokojninsko zavarovanje (okrajšava: 
PDPZ) nam zagotavlja dodatno staro-
stno pokojnino kot vir zapolnitve vrzeli v 
prihodku, ki nastane ob upokojitvi. Med 
aktivno zaposlitvijo z rednimi mesečnimi 
prispevki in dodatnimi enkratnimi vplačili 
oblikujemo fond sredstev za izplačevanje 
rente ob upokojitvi. Zavarovalnica Triglav 
izplačuje pokojninske rente za zavarovan-
ce, ki so vplačevali premije v okviru pokoj-
ninskih načrtov, ki jih izvaja Zavarovalnica 
Triglav, prav tako pa lahko prevzema vlo-
go izplačevalca pokojninskih rent za zava-
rovance pokojninskih skladov, ki sami ne 

delujejo kot izplačevalci pokojninskih rent, 
ali za zavarovance drugih izvajalcev po-
kojninskih načrtov. Naj vam predstavimo 
možne načine izplačevanja, med katerimi 
lahko izbira zavarovanec.

Zavarovanci lahko ob izpolnitvi pogo-
jev za upokojitev po zavarovanju PDPZ ali 
za črpanje pokojninske rente (ti so določeni 
z zakonodajo in določili pokojninskih načr-
tov, pod katerimi je sklenjeno zavarovanje) 
v okviru veljavne ponudbe izbirajo med:
•  doživljenjsko pokojninsko rento z zajam-

čenim desetletnim izplačevanjem,
• doživljenjsko pokojninsko rento,
•  doživljenjsko pokojninsko rento s pospe-

šenim in hkratnim zajamčenim 3-, 5- ali 
8-letnim izplačevanjem (v nadaljevanju: 
POSPEŠENA RENTA). Slednja predstavlja 
novost ponudbe pokojninskih rent Zava-
rovalnice Triglav, d.d., zato jo bomo pred-
stavili nekoliko natančneje.

ZAKAJ POSPEŠENA RENTA?
V Zavarovalnici Triglav smo zaznali 

potrebe zavarovancev po pospešenem (hi-
trejšem) izplačevanju pokojninskih rent, ki 
pa je v primerjavi z enkratnim izplačilom 
pokojninskega fonda ugodnejše z davčne-
ga vidika. Katere so pravzaprav prednosti 
t. i. pospešene rente?

POSPEŠENA DINAMIKA IZPLAČEVA-
NJA ZBRANEGA FONDA

Izplačevanje pokojninske rente je 
razdeljeno na dve obdobji: obdobje za-
jamčenega izplačevanja, pri katerem se 
pokojninska renta izplačuje mesečno, in 
obdobje po obdobju zajamčenega izpla-
čevanja, pri katerem se določena pokoj-
ninska renta izplačuje letno do smrti za-
varovane osebe. To pomeni, da se renta v 

izbranem zajamčenem obdobju (3, 5 ali 8 
let) izplačuje mesečno, po izteku tega ob-
dobja pa se renta izplačuje enkrat letno v 
višini zneska, ki se je v izbranem obdobju 
izplačeval mesečno. Če med zajamčenim 
obdobjem izplačevanja upravičenec umre, 
se pokojninska renta enako izplačuje 
upravičencu za primer njegove smrti, in 
sicer do izteka zajamčenega obdobja iz-
plačevanja pokojninske rente. Prejemniki 
rent zaradi hitrejše dinamike izplačeva-
nja rent v izbranem zajamčenem obdobju 
prejmejo izplačilo do 90-odstotne vredno-
sti zbranega fonda.

DAVČNA OBRAVNAVA
Bistvena prednost pospešene po-

kojninske rente je izplačilo večjega dela 
sredstev fonda v obdobju zajamčenega 
izplačevanja, pri čemer je tako izplačilo 
z davčnega vidika za zavarovanca ugo-
dnejše kot izplačilo sredstev v enkratnem 
znesku. V davčno osnovo se namreč šte-
je samo polovica izplačane pokojninske 
rente, ki se obračuna kot akontacija po 
25-odstotni davčni stopnji, medtem ko je 
izplačilo odkupne vrednosti (izplačilo v en-
kratnem znesku) po enaki davčni stopnji v 
celoti obdavčeno. 

S to obliko bomo morda spodbudili k 
odločitvi za obročno izplačevanje tudi tiste 
zavarovance, ki so se doslej pretežno od-
ločali za predčasno izplačilo v enkratnem 
znesku, saj si bodo zagotovili ustrezne pri-
hodke v času upokojitve in hkrati ohranili 
socialno varnost, kar je nenazadnje osnov-
ni namen pokojninskega zavarovanja. 

POSPEŠENA POKOJNINSKA RENTA

Vse bolj se zavedamo, da bomo morali za socialno varnost po koncu delovne dobe 
poskrbeti sami. Razmerje med povprečno neto pokojnino in neto plačo v Sloveniji od 
leta 2000 naprej namreč vztrajno odraža zniževanje pokojnin v razmerju do plač.

Martina Polančec, mag.
Direktorica za izvajanje 

osebnih zavarovanj
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INVESTICIJA, VARČEVANJE

VSE BO V REDU

Na finančnih trgih prihaja do precejšnjih premikov. Denar se seli iz delnic v varnejše 
naložbe, kot so ameriške obveznice, švicarski frank in zlato. 10-letne ameriške 
obveznice dosegajo zgodovinsko rekordno nizke donose, frank in zlato pa na drugi 
strani zgodovinsko rekordne visoke vrednosti. Trgi očitno že slutijo, da se bo v realnem 
gospodarstvu zgodilo nekaj dramatičnega.

Matija Beričič
Finančni svetovalec

TRI-PRO, d.o.o.

Kjer je dim, je tudi ogenj. Preveč pre-
prosto bi bilo to pripisati samo preveliki 
paniki in črednemu nagonu vlagateljev. 
Mnogi borzni analitiki namreč vsemu nav-
kljub trdijo, da so delnice že poceni. Sicer 
so cenejše, kot so bile julija letos, ampak 
zgodovinsko gledano še zdaleč niso poce-
ni. Poglejmo si nemški indeks DAX, ki je 
zgodovinsko gledano še precej na visoki 
ravni. 

Največji padec je dosegel med letoma 
2000 in 2003, in to kar za 70  %. In leta 
2003 so bile delnice resnično poceni. Sicer 
se zlom ni končal organsko, ampak je rast 
borze dejansko povzročil napad na Irak, ki 
je presekal strah na delniških trgih zaradi 
preusmeritve pozornosti. Nepremičninski 
balon se je razpočil pozno jeseni leta 2007, 
leto pozneje pa je bankrot banke Lehman 
Brothers povzročil še en zelo hiter zlom v 
višini 50 %. Ameriške zvezne rezerve (FED) 
so posredovale dokaj hitro in s poplavo 
poceni denarja preprečile nadaljnji padec. 
Ampak to je bil zgolj kozmetični popravek 
bančnih bilanc, ki ni bistveno vplival na 
realno gospodarstvo ali pa je vplival samo 
kratkoročno. FED so s tem dejanjem pov-
zročile inflacijo. Med drugim se je občutno 
podražila tudi hrana. Nenadoma več mili-
jonov ljudi ni moglo več nahraniti svojih 
družin in doživeli smo ter še doživljamo 
ljudske vstaje po vsem arabskem svetu. 
FED morajo biti pri nadaljnjem tiskanju 
previdnejše, saj lahko sprožijo pravo ljud-
sko revolucijo tudi na Kitajskem, ki je tre-

nutno gonilna sila svetovne gospodarske 
rasti, vendar se hkrati bori z visoko infla-
cijo. Evropa je zadeve reševala drugače – s 
površnim varčevanjem na vseh področjih 
in s tem povzročila upad rasti gospodar-
stva in posledično še večjo javno dolžniško 
krizo. 

Nobelov nagrajenec za ekonomijo 
Paul Krugman je dejal, da bi bila recesija 
kmalu končana, če bi zvedeli, da pričaku-
jemo invazijo iz vesolja. V tem primeru bi 
bili proračunski primanjkljaji obrobnega 
pomena. Mogoče pa potrebujemo prav to.

Pogosto lahko v medijih zasledimo, 
da je v zadnjem času iz delniških trgov 
izpuhtelo nešteto milijard. To je načelo-
ma res, vendar se je ta denar utekočinil 
ali poledenel v varnejših naložbah. Denar 
ne odteka nikamor, v bistvu ga je zaradi 
tiskanja čedalje več, vendar ni vedno tam, 
kjer bi želeli. Padec delniške borze je videti 
neizogiben, saj je državam zmanjkalo stre-
liva. Očitno se je trenutno svet odločil, da 
bo varčeval. To bo trajalo nekaj mesecev. 
Medtem bo verjetno prišlo še do določe-
nih izjemnih dogodkov, katerih posledice 
so težko predvidljive, npr. resne težave s 
solventnostjo držav G8, stavke in nemiri 
zaradi strogih varčevalnih ukrepov ter voj-
na z Iranom zaradi preusmeritve pozorno-
sti. Nato bo svet navkljub vsem znanim in 
neznanim posledicam začel tiskati denar. 
Po teh dogodkih napovedi za prihodnost 
vsekakor ne bodo več takšne, kot so bile 
nekoč. Situacija bo po recesiji, ki bo sledi-

la borznemu zlomu, geopolitično precej 
drugačna, kot je bila sedaj. Karte se bodo 
znova premešale. Moč in vpliv se bosta 
prerazporedila. Seveda bo recesiji sledil 
nov cikel rasti, kot že nič kolikokrat doslej v 
zgodovini. Nov cikel zna biti precej stabil-
nejši in daljši, kot so bili pretekli, saj nas bo 
ta kriza prisilila, da se bomo iz nje končno 
nekaj naučili. Ampak preden bo bolje, in 
bolje vsekakor bo, bo še malce slabše. Do-
kler so stvari takšne, kot so, svetujem pla-
vanje s tokom. Čeprav imate službo, ome-
jite potrošnjo in čim bolj varčujte, zlasti v 
čim bolj varnih naložbah. Zavarovalnica 
Triglav v svojem naboru naložb ponuja kar 
nekaj varnih naložb, ki vam omogočajo, da 
dokaj mirno prestanete prihajajoči vihar. V 
času strogih varčevalnih ukrepov lahko iz-
birate med Abančna DZU Obvezniškim in 
Triglav Obvezniškim podskladom. V času 
kvantitativnega popuščanja je boljša izbi-
ra Triglav Svet G80, ki bo inflaciji sledil na 
dokaj varen način. Bodite potrpežljivi, saj 
bo z izboljšanimi razmerami prišel tudi čas 
za donosnejše naložbe, ki bodo zaradi sta-
bilnejših razmer po koncu recesije precej 
manj tvegane. Vse bo v redu.
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ZAŠČITA

Zavarovalnica Triglav je nedavno pre-
novila življenjsko zavarovanje 50 PLUS, ki 
je namenjeno zlasti osebam v starosti 50 
in več let. Če je nekaj prenovljeno, nava-
dno to pomeni, da je tudi boljše, sodobnej-
še in prijaznejše za stranke. Zanima nas, 
ali je to res, kaj se je spremenilo, komu je 
zavarovanje namenjeno in zakaj ga je do-
bro skleniti.

Pozdravljeni. Gospod Pahulje, ali nam 
lahko za začetek na kratko opišete ži-
vljenjsko zavarovanje 50 PLUS?
V prvi vrsti gre za vseživljenjsko za-

varovanje, namenjeno osebam, starejšim 
od 50 let, ki uspešno združuje zavarovanje 
za primer smrti, varčevanje v skladu z za-
jamčenim donosom in dodatno nezgodno 
zavarovanje. Značilnost tega zavarovanja 
je tudi preprosto sklepanje in cenovna do-
stopnost.

Zanima nas, kako visoke so premije 
glede na to, da je zavarovanje združe-
no s skladi?
Morda bi bilo bolje, da bi vprašali, kako 

nizke so premije. Pri prenovi tega produk-
ta smo namreč želeli to zavarovanje nare-
diti dostopnejše čim širšemu krogu strank. 
Za osnovno zavarovanje zadostuje že me-
sečna premija v višini 15, 18 ali 21 EUR. Od 
izbrane višine mesečne premije in od spo-
la bo odvisna tudi zajamčena zavarovalna 
vsota, ki predstavlja minimalno izplačilo v 
primeru smrti zavarovane osebe. Višja kot 
je mesečna premija, večja je zajamčena 
zavarovalna vsota za primer smrti. Pri tem 
pa dopuščamo možnost enkratnih doda-
tnih vplačil za vse tiste, ki želijo varčevati 
več, kot znašajo zgolj predvidene mesečne 
premije. Prednost dodatnih vplačil je tudi 
v tem, da z njimi povečujemo vrednost 
premoženja na osebnem računu ob ne-
spremenjeni zajamčeni zavarovalni vsoti 
za primer smrti. Pomembno je še pouda-
riti, da kljub temu da gre za vseživljenjsko 
zavarovanje, obveznost plačila premije po 
90. letu starosti preneha.

Varčevanje v skladih lahko za marsi-
koga pomeni tvegano naložbo. Kako 
varna so potem sredstva zavarovalca?
Prednost tega zavarovanja je med dru-

gim prav v tem, da stranka varčuje zgolj v 
skladu z zajamčenim donosom. Na ta na-
čin se povsem izogne t.  i. naložbenemu 
tveganju, ki je prisotno v primeru naložb v 
druge sklade iz naše ponudbe. Zavaroval-
nica Triglav namreč za sredstva, vplačana 

v ta sklad, zagotavlja letni donos v višini 
2,5 %. Dodatno pa so ta sredstva udeleže-
na pri vsakoletnem dobičku, ustvarjenem 
z upravljanjem teh sredstev, ki se odraža s 
pripisom dodatnih enot premoženja tega 
sklada. 

Ali lahko zavarovanju priključimo še 
dodatna zavarovanja – npr. nezgo-
dno?
Zavarovanje 50 PLUS že vključuje do-

datno nezgodno zavarovanje za primer 
nezgodne smrti in zdravljenja zavarovane 
osebe v bolnišnici zaradi nezgode. Stranka 
si tako ob sklenitvi izbere eno od treh raz-
ličnih kombinacij teh dveh rizikov glede na 
svojo starost. Vnaprej pripravljeni paketi 
nezgodnih zavarovanj so pri naših stran-
kah zelo dobro sprejeti, saj jim na ta način 
olajšamo sicer mnogokrat težko odločitev 
o izbiri ustrezne zavarovalne vsote. 

V brošuri tega zavarovanja poudar-
jate, da se to sklene brez vprašanj o 
zdravstvenem stanju zavarovane ose-
be. Zakaj je to tako pomembno?
Pomembno je zlasti zaradi ciljne sku-

pine, ki ji je to zavarovanje namenjeno, 
tj. osebam med 50. in 75. letom starosti. 
Sklepanje zavarovanja brez vprašanj o 
zdravstvenem stanju ima za stranko vsaj 
dve prednosti. Prva je prav gotovo ta, da 
stranki ni treba razkriti svojega zdravstve-
nega stanja zavarovalnemu zastopniku 
oz. zavarovalnici, prav tako ji ni treba 
opraviti zdravniškega pregleda, kar ni ni-
koli prijetno. Druga prednost pa je ta, da 
zdravstveno stanje ne vpliva na pogoje 
sklepanja zavarovanja, npr. na višino pre-
mije, kar ni pogosta praksa pri drugih vr-

stah zavarovanj. Dejstvo je namreč, da pri 
večini ljudi v tem življenjskem obdobju že 
obstajajo t.  i. degenerativne bolezni, kar 
navadno tudi neposredno vpliva na po-
goje sklepanja življenjskega zavarovanja 
(višja premija, razne omejitve v jamstvu 
zavarovalnice ipd.). 

Kaj se zgodi z življenjskim zavarova-
njem 50 PLUS, če ga prenehamo pla-
čevati po npr. treh ali desetih ali dvaj-
setih letih?
Če zavarovalec po dveh letih ali več 

preneha plačevati premijo, zavarovalnica 
tako zavarovanje pretvori v zavarovanje 
brez nadaljnjega plačevanja premije (t.  i. 
kapitalizacija zavarovanja). V tem primeru 
je zavarovana oseba še vedno zavarovana 
za primer smrti v višini vrednosti premo-
ženja na osebnem računu, dodatna zava-
rovanja pa s tem prenehajo. Če stranka 
preneha premijo plačevati po treh letih ali 
več, lahko zahteva izplačilo odkupne vre-
dnosti zavarovanja, ki predstavlja vrednost 
sredstev na osebnem računu, zmanjšano 
za izstopne stroške. S tem se zavarovanje 
50 PLUS seveda povsem prekine.

Komu bi priporočili sklenitev tega za-
varovanja?
Zavarovanje je primerno za tiste, ki 

radi varčujejo varno in brez tveganj, pri 
tem pa imajo realna pričakovanja glede 
donosov tovrstnih naložb. Primerno je 
tudi za vse tiste, ki jih skrbi finančna usoda 
najbližjih v primeru najhujšega, zlasti pa 
ne želijo zapletenih produktov z nešteto 
naložbenimi možnostmi in podrobnimi 
vprašanji o svojem zdravstvenem stanju.

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE 50 PLUS

Miha Pahulje. Direktor za strateški razvoj osebnih zavarovanj v 
Zavarovalnici Triglav odgovarja na vprašanja o prenovljenem 
žiljenjskem zavarovanju 50 PLUS.

Gaja Štefančič Jeriček
Samostojna strokovna sodelavka 

za trženjske komunikacije
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PREGLEDNO

Prvi zametki življenjskih zavarovanj 
so se pojavili že v starem Egiptu ali 4.500 
let pr. n. št., kjer je Hamurabijev zakonik 
poznal določilo o delitvi nevarnosti ropar-
skega napada na karavane med vse člane 
skupnosti. Toda prva sodobna življenjska 
zavarovalnica, primerljiva z današnjimi, 
je bila ustanovljena leta 1762 v Angliji pod 
imenom Zveza za življenjska in rentna za-
varovanja. Razvoj življenjskih zavarovanj 
v Sloveniji se je začel bistveno pozneje, in 
sicer leta 1872, ko je bila ustanovljena prva 
sodobna zavarovalnica, ki je med drugim 
ponujala tudi življenjsko zavarovanje za 
primer smrti ali doživetja.

Od takrat se je marsikaj spremenilo 
in ponudba življenjskih zavarovanj v Slo-
veniji je danes pestra in kakovostna. Vsak 
posameznik lahko glede na svoje potrebe, 
želje in pričakovanja izbira med različnimi 
zavarovanji, ki ustrezajo njegovemu pro-
filu. Z gotovostjo lahko trdimo, da so ži-
vljenjska zavarovanja v Sloveniji primerlji-
va z zavarovanji na tujih, razvitejših trgih. 
Pri tem igra pomembno vlogo Zavaro-
valnica Triglav, ki zagotavlja kakovostno 
ponudbo življenjskih zavarovanj. Slednjo 
ves čas tudi izpopolnjuje in nadgrajuje 
ter razvija nove oblike zavarovanj. Med te 
sodi generacija investicijskih zavarovanj 
(FLEKS, FLEKS ZA MLADE, FLEKS ZA OD-
RASLE). Ta predstavljajo najsodobnejšo 
obliko življenjskih zavarovanj, ki so v naj-
večji možni meri prilagojena zahtevam in 
potrebam posameznika.

PREGLED TRGA ŽIVLJENJSKIH 
ZAVAROVANJ DOMA IN V TUJINI
V članku predstavljamo slovenski trg življenjskih zavarovanj na podlagi različnih 
statističnih podatkov in trendov iz preteklih let. Na podlagi slednjih bomo določili 
trenutni položaj Slovenije na evropskem zavarovalniškem zemljevidu.

mag. Maja Zupin
Direktorica za trženjske 

informacije

Poznejši razvoj slovenskega trga ži-
vljenjskih zavarovanj je kljub vsemu pu-
stil določene posledice. Posamezniki za 
življenjska zavarovanja letno še vedno 
namenimo bistveno manj finančnih sred-
stev kot posamezniki v razvitejših evrop-
skih državah. Poleg tega je pod evrop-
skim povprečjem tudi odstotek premije 
življenjskih zavarovanj v bruto domačem 
proizvodu (v nadaljevanju: BDP). Ven-
dar zaradi tega ne smemo biti črnogledi. 
Slovenski trg življenjskih zavarovanj sodi 
med najrazvitejše med vzhodnoevropski-
mi državami, kar vzbuja optimizem in po-
nuja priložnosti za nadaljnji razvoj.

KOLIKO LETNO NAMENIMO 
ZA ŽIVLJENJSKO 
ZAVAROVANJE?
Povprečen Evropejec za življenjsko za-

varovanje letno nameni 1.285 EUR, kar je 
štirikrat več kot Slovenec, ki zanj nameni 
319 EUR. Leta 2010 so največ sredstev za 
življenjska zavarovanja namenili Luksem-
buržani (2.781 EUR) in Švicarji (2.757 EUR). 
Premija življenjskih zavarovanj na prebi-
valca v Sloveniji nenehno narašča. Od leta 
1999 se je povečala za štirikrat, kar je raz-
vidno iz preglednice. 

Ob tem ni mogoče spregledati dej-
stva, da je bila lani Slovenija ena od red-
kih članic Evropske unije, ki ji je uspelo 
povečati premijo na prebivalca ne glede 
na dogajanje na finančnih trgih. V času 
gospodarske in finančne krize je namreč  

"škodo" utrpela tudi zavarovalna dejav-
nost, vendar bistveno manj kot preostali 
finančni sektor. Nekatere t.  i. evropske 
zavarovalniške velesile so utrpele zna-
ten padec zbrane premije življenjskih 
zavarovanj. Na račun premije naložbenih 
življenjskih zavarovanj se je to še poseb-
no očitno odrazilo v Angliji in Franciji, ki 
predstavljata več kot 40  % celotnega 
evropskega trga življenjskih zavarovanj.

KOLIKŠEN JE ODSTOTEK 
PREMIJE ŽIVLJENJSKIH 
ZAVAROVANJ V BDP?
Zavarovalništvo je pomembno tudi za 

gospodarstvo posamezne države z vidika 
ustvarjanja varnosti za posameznika in z 
vidika pomena za finančni sektor. Eden 
pomembnejših merljivih kriterijev za to 
je odstotek premije v BDP-ju. Najvišji 
odstotek imata Anglija (9,5 %) in Franci-
ja (7,4  %). To je več od evropskega pov-
prečja, pri katerem premija življenjskih 
zavarovanj predstavlja 5,3  % BDP-ja. V 
vzhodnoevropskih državah je ta odstotek 
še precej nižji (0,6  %). To dokazuje, da 
imajo te države še veliko možnosti za na-
daljnji razvoj. Slovenija je sicer nad vzho-
dnoevropskim povprečjem, a še vedno 
nekje na repu Evropske unije, saj premija 
življenjskih zavarovanj predstavlja samo 
1,8 % BDP-ja. Možnost za rast in nadaljnji 
razvoj potrjuje tudi rast iz preteklih let. 
Slednjo bo v prihodnje mogoče ohranjati 
samo, če se bo povečalo naše zavedanje 

pregled trga 

življenjskih zavarovanj 

v sloveniji od leta 1999 

naprej.

vir: swiss re, slovensko 

zavarovalno združenje, 

cea statistics N°43

LetoLetoLeto Premememremijaija ijaija živlžiživživlvlvljenjjenjjjenjnjskihskihkihsk  
zavazavazavaarovaro nj vj 1.001.000 E00 E00 E00 EURURURR

OdstOdststd otekoteke preprerpremijemm  
živlživži jenjj skihskihkihkih zavz varovaroarovovvrovanjanj anj j v v

celoeloelocelotni zavaaz rororovaro lnilninin prempreemprempre ijiij

PremremPremPremijaijaja ijaj živlživlž jenjenjnjjen skihskihskskih 
zavaavarovrovrovarovannnjnj nn a pra prebebivebiveb alcaalcaalca 

v EEEEUvvv RRR

OdOdstOdsttotekotekotek prepreprerepreprep mijemijemijemijemijemijmijem  
živlživlživljenjjenjjenjskihskihihs i zazaavavaz arovarovarovrovovovrovanjananjanjjjanjanjaanjanjjjjj

v BDDv BDDPPP

1999 128.128.968968 18,018,08,018, 797 0,9,90

2020002000 155.905 19,4 919119 0,999,

2001 205.205 091 21,421,421,421,421,4 11113 1,1,1,1

2002 267.267.267.7.43643644 22,722,72,7 131334413 1,21,21

20033 305.305 00303 23,923,9 153 1,31,33

02020200004 4292999.01313 29,429,429,299, 21521555 1,771,71,7

20050520 464.464.8348344 30,0 2322322 1,71,7

2006 540.40040 6556 331,331,331,3331,3 27270270 1,8

2007 609.606 266 3222,22,2 3030330303 1,881,8

20082008008200800820080 6424242.42 65353 3131,31,1,81,81,81,88111333 318318318331831831818 1,71,71 7

2009099202 630630.089089 330,40,40 440,40 3111 1,81,81,81,8

201010100010 656.656656.656.6.656.5 0130101301301313 3131,3333 31931931933193131 1,8,881,81 81 81
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PREGLEDNO

o pomenu življenjskih zavarovanj, zlasti z 
vidika zagotavljanja finančne varnosti za 
prihodnost in nepredvidene dogodke. Po-
membno vlogo pri tem bi morala odigra-
ti tudi država, ki bi z različnimi davčnimi 
olajšavami morala spodbujati prostovolj-
no varčevanje.

KAKŠNO JE NAŠE FINANČNO 
PREMOŽENJE?
Ker že star pregovor pravi, da si mo-

ramo najprej pomagati sami, je smiselno, 
da se že danes vprašamo, ali resnično do-
volj naredimo za svojo finančno varnost v 
prihodnosti. Marsikdo med nami bo na to 
vprašanje odgovoril nikalno, a samo neka-
teri se bodo vprašali, kaj je smiselno stori-
ti. Dejstvo je, da imamo Slovenci finančna 
sredstva, ki jih lahko namenimo za varče-
vanje. To dokazuje vsakoletna raziskava 
družbe Allianz SE. Slednja z raziskavo, ki 
jo opravi v petdesetih svetovnih državah, 
oceni finančno premoženje posameznika, 
ki ga sestavljajo bančni depoziti, vredno-
stni papirji, zavarovanja in druga sred-
stva. Slovenija se s tega vidika uvršča na 
zavidljivo 24. mesto z 20.637 evri finanč-
nega premoženja na posameznika. To je 
nad svetovnim povprečjem (20.147 EUR) in 
5 % več kot v letu 2009. Kljub temu še ve-
dno zaostajamo za razvitejšimi zahodno-
evropskimi državami, v katerih povprečno 
finančno premoženje posameznika znaša 
66.466 EUR. Izpostaviti velja, da so leta 

2010 prav življenjska zavarovanja v vzho-
dnoevropskih državah doživela večjo rast 
v primerjavi z drugimi oblikami varčevanj, 
kar je bilo mogoče pričakovati. Varčeval-
ci so vse od finančne krize naprej postali 
previdnejši in svoja sredstva namenjajo 
za varnejše oblike varčevanj, kar življenj-
sko zavarovanje prav zagotovo je. Poleg 
varčevanja si posameznik z njimi lahko 
zagotovi tudi dodatno finančno varnost 
za nepredvidene dogodke, ki so prilagoje-
ni njegovemu življenjskemu slogu.

Glede na predstavljene podatke lah-
ko zaključimo, da je na slovenskem trgu 
z vseh vidikov še dovolj možnosti za nje-
gov razvoj. Ob tem se postavljajo vpraša-
nja, ali smo posamezniki dovolj osvešče-
ni o nujnosti varčevanja in zavarovanja 
za nepredvidene dogodke, seznanjeni s 
tem, kako si lahko zagotovimo finančno 
varnost v prihodnosti, kaj moramo za to 
storiti sami in kaj lahko pričakujemo od 
države. O tem pa morda več ob naslednji 
priložnosti ...

grafikon: premija 

življenjskih zavarovanj 

na prebivalca in 

odstotek v bdp-ju 

izbranih evropskih 

držav v letu 2010

vir: swiss re.
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AKTUALNA ZAKONODAJA

UGODNEJŠA OBDAVČITEV 
DODATNIH POKOJNIN
V zvezi s spremembami na področju 

prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja (PDPZ), ki smo jih že napove-
dali v smislu pričakovane reforme zakona 
ZPIZ-2, lahko za zdaj izpostavimo (samo) 
sprejeti predlog sprememb Zakona o do-
hodnini (Uradni list RS, št. 106-5477/2010 
– ZDoh-2H). Dejansko gre za pomembno 
spremembo davčne zakonodaje, ki je s 1. 
januarjem 2011 prinesla nižjo obdavčitev 
dodatne pokojninske rente. Pokojninska 
renta, ki spada med dohodke iz delovne-
ga razmerja in na podlagi katere se je do 
konca leta 2010 obračunavala akontacija 
dohodnine v višini 25 odstotkov, je sedaj 
obdavčena "polovično". Še vedno se sicer 
obračunava 25-odstotna akontacija doho-
dnine, vendar se kot osnova za obračun 
upošteva polovica dogovorjene dodatne 
mesečne pokojninske rente, kar z vidika 
obdavčitve celotnega zneska pokojninske 
rente označuje znižanje obdavčitve za 
12,5 %. 

Primer izračuna do leta 2010:
Dodatna mesečna pokojninska renta iz 
zavarovanja PDPZ – 200 EUR mesečno

Akontacija dohodnine – 25 % od osnove, 
tj. celoten znesek pokojninske rente (200 
EUR)

Višina akontacije dohodnine – 50 EUR

Znesek za izplačilo - 150 EUR mesečno

Primer izračuna od 1. 1. 2011:
Dodatna mesečna pokojninska renta iz 
zavarovanja PDPZ – 200 EUR mesečno

Akontacija dohodnine – 25  % od osno-
ve, tj. polovica zneska pokojninske rente 
(100 EUR)

Višina akontacije dohodnine – 25 EUR

Znesek za izplačilo - 175 EUR mesečno

RAZLIČNE PREMIJE / RENTE 
GLEDE NA SPOL
Če nadaljujemo z višino dodatne po-

kojninske rente, ugotovimo, da je bila 
letos sprejeta tudi pomembna odločitev 
Sodišča Evropske unije glede spola kot 
dejavnika razlikovanja pri izračunu viši-
ne rente. Odločitev sodišča se nanaša na 
razlago določil Direktive 2004/113/ES, ki 

z 21.  12. 2012 prinaša enako obravnava-
nje moških in žensk pri izračunu višine 
premije iz življenjskega zavarovanja ali 
rente iz pokojninskega zavarovanja. Za-
varovalnice lahko sedaj skladno z določili 
Zakona o zavarovalništvu še uporabljajo 
spol kot dejavnik za razlikovanje pri izra-
čunu premije iz življenjskega zavarovanja 
ali rente iz pokojninskega zavarovanja, 
kar v praksi pomeni ločene tablice umr-
ljivosti za moške in ženske. Navedeno je 
namreč utemeljeno s statističnimi po-
datki, po katerih ženske povprečno živijo 
dlje od moških (vir: Statistični urad Re-
publike Slovenije, http://www.stat.si/
novica_prikazi.aspx?id=2299, pridobljeno 
dne 12. 9. 2011). To pomeni, da na podlagi 
sklenjenega zavarovanja z izplačevanjem 
doživljenjske rente prejemajo moški v pri-
merjavi z ženskami (enake starosti) višje 
doživljenjske mesečne pokojninske ren-
te, saj ženske živijo dlje in je posledično 
njihova renta nižja. V primeru sklenitve 
življenjskega zavarovanja pa moški plaču-
jejo višjo zavarovalno premijo, saj je njiho-
va ocena tveganja za smrt med trajanjem 
zavarovanja višja.

Predstavljamo vam primer izračuna 
mesečne doživljenjske rente iz PDPZ za 
moškega in žensko po ceniku zavaroval-
nice, ki temelji na ločenih tablicah umr-
ljivosti za ženske in moške. Obe osebi ob 
sklenitvi zavarovanja štejeta 60 let, renta 
nima zajamčene dobe izplačevanja, vpla-
čan pa je bil znesek v višini 50.000 EUR:

moški: 228,44 EUR

ženska: 200,91 EUR

razlika:  27,53 EUR

Zaključimo lahko, da je glede na na-
vedeno smiselno, da ženske življenjsko 
zavarovanje sklenejo pred 21. 12. 2012, z 
upokojitvijo po prostovoljnem dodatnem 
pokojninskem sistemu pa počakajo do 
tega datuma. Obratno velja za moške.

TRANSPARENTNOST 
ZAVAROVANJ
V zvezi s sklepanjem zavarovalnih 

pogodb življenjskih zavarovanj, vključ-
no z naložbenimi, je pomembno omeniti 
podzakonski akt, ki ga je izdala Agenci-
ja za zavarovalni nadzor. Gre za Sklep o 
podrobnejši vsebini določil zavarovalne 
pogodbe, ki je začel veljati 23. 7. 2011 (Ura-
dni list Republike Slovenije, št. 30/2011). 
Pri Zavarovalnici Triglav smo bili z mar-

sikatero določbo navedenega sklepa že 
usklajeni, npr. opis postopka v primeru, da 
zavarovalna premija ni plačana, navajanje 
pogojev za odobritev in obseg izplačil pre-
dujmov na zavarovalno polico ter načina 
izračuna višine predujma, navajanje pogo-
jev in načina izračuna odkupne vrednosti 
ter kapitalizacije police, tabele odkupnih 
in kapitaliziranih faktorjev pri naložbenih 
življenjskih zavarovanjih. Nemudoma pa 
smo pričeli z usklajevanjem drugih dolo-
čil sklepa in tako v zavarovalne pogodbe 
vključili podrobnejša določila o udeležbi 
zavarovalca pri dobičku zavarovalnice, 
povzeli zakonska določila, kdaj zavarova-
lec izgubi pravico do zahtevka iz zavaro-
valne pogodbe, zavarovalnim pogodbam 
naložbenih življenjskih zavarovanj pa 
dodali v sklepu predvidena razkritja po-
srednih in neposrednih stroškov, vključno 
z navedbami javnih objav stroškov ter pri-
kazi obveznosti ob pričakovanih 0-, 4- in 
8-odstotnih letnih donosih, pri najmanjši 
zajamčeni donosnosti pa tudi s to dono-
snostjo. 

ZA KONEC
Nadaljnje spremembe se pričakujejo 

na področju zakona, ki ureja zavarovalni-
štvo, kar je povezano z uveljavitvijo priha-
jajoče direktive Solventnost II, o čemer vas 
bomo obveščali v nadaljevanju.

Na koncu naj vas spomnimo še na 
objavljeni Pravilnik o določitvi olajšav in 
lestvice za odmero dohodnine za leto 2011, 
ki za leto 2011 določa davčno olajšavo na 
vplačane premije v PDPZ, in sicer v višini 
2.683,26 EUR, ki jo lahko izkoristite vse do 
konca tega leta.

Kaj se je od zadnje številke Naložbenika spremenilo in pomembno vpliva na sklepanje 
ali izvajanje vašega naložbenega, življenjskega ali pokojninskega zavarovanja? Poleg že 
predstavljenih novosti Zavarovalnice Triglav je eden od dejavnikov za spremembe tudi 
zakonodaja. 

AKTUALNO




