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Hočem!
IŠJO
ZAGOTOVLJENO V IN
E
POKOJNINO ZAM
J.
ŠTIPENDIJO ZAN

Celovita ponudba za vse, ki hočete polnejše, uspešnejše in varnejše življenje.

www.as.si 080 11 10

Kaj je renta?
Renta je stalen, reden dohodek od naložbe, lastnine ali česa drugega, ki od vas ne zahteva prav
nobenega dela. V določenem časovnem obdobju vam zagotavlja finančno neodvisnost – lahko
je to dodatna pokojnina v času upokojitve, s katero boste lahko preživeli brezskrbno jesen
življenja, ali štipendija, ki bo vašemu otroku omogočila uresničitev njegovih želja.

Kdaj potrebujete rento?
1.

Ob upokojitvi kot dodatno pokojnino – Že danes si zagotovite dodatna finančna
sredstva za dodatno pokojnino, ki vam bodo omogočila, da boste v času upokojitve
finančno preskrbljeni.

2.

Ob pričetku študija vašega otroka kot štipendijo – Študentska leta prinesejo precejšnje
stroške, ki lahko zelo obremenijo družinski proračun. Dodatna renta v obliki štipendije bo
vašemu otroku omogočila plačilo študentskega doma, prehrane in prevoza v času študija.
Dobro je vedeti:
Kar pa je najpomembnejše – že danes začnite razmišljati o varčevanju.
Prej, ko boste začeli, prej boste lahko z nižjim mesečnim vložkom dosegli želeno višino
vaše rente.

Zakaj potrebujete rento?
Dejstva današnjega časa, kot so nova
pokojninska zakonodaja, daljša delovna doba,
daljša življenjska doba in s tem povezane nižje
pokojnine, so razlogi, zakaj je pomembno,
da si že danes zagotovite rento, ki vam bo v
prihodnosti omogočila finančno neodvisnost.
Napovedi za prihodnost kažejo, da se bo
razmerje med povprečno plačo in povprečno
pokojnino še zniževalo. Če želite ohraniti
življenjski standard delovnega obdobja tudi po
upokojitvi, je renta v obliki dodatne pokojnine
nujnost.
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Razmerje med povprečno plačo in povprečno pokojnino
že zadnjih deset let strmo pada. Vir: www.zpiz.si

Kolikšno rento si želite?
Poskrbite za rento v obliki dodatne pokojnine že danes, saj bo v prihodnje nastajala čedalje
večja pokojninska vrzel – to je razlika med vašo povprečno plačo, ki jo prejemate sedaj, in
pokojnino, ki jo boste prejemali po upokojitvi iz obveznega pokojninskega zavarovanja.
1.

Pokojnina danes

Povprečna mesečna neto plača v letu 2016 je znašala 1.030,16 EUR.
(Vir: Statistični urad Republike Slovenije).

Povprečna mesečna neto starostna pokojnina v letu 2016 je znašala 612,64 EUR.

(Vir: www.zpiz.si).

Ste že kdaj pomislili, ali bi vam ta znesek zadoščal za kakovostno življenje v času upokojitve?
Pokojninska vrzel povprečnega Slovenca danes znaša kar 417,52 EUR.

2.

Pokojnina v prihodnosti

S pomočjo spodnje formule si lahko izračunate svojo pokojnino v prihodnje in ugotovite, kolikšno
rento boste v času upokojitve potrebovali:

Sedanja mesečna neto plača

Predvidena mesečna
pokojnina iz obveznega
pokojninskega zavarovanja

Koeficient*

X

48,8 %

=

Predvidena mesečna pokojnina
iz obveznega pok. zavarovanja

Sedanja mesečna neto plača

_
*Po podatkih Inštituta za ekonomske raziskave, 2006.

Renta, ki jo želite

=

Kakšno rento si želite?
Rento v obliki dodatne pokojnine si lahko zagotovite z Aktivno rento AS, življenjskim zavarovanjem,
ki vam po izteku dobe varčevanja omogoča izplačilo rente. Renta je lahko sestavljena iz
zajamčenega in aktivnega dela.
Že danes natančno veste, koliko bo znašala vaša dodatna zajamčena pokojnina, ki bo zapolnila
vašo pokojninsko vrzel in vam omogočila finančno neodvisnost. Sami lahko določite, kolikšen
del zajamčene rente boste prejemali in kolikšen delež boste namenili za bolj dinamične naložbe,
ki bodo še dodatno oplemenitile vašo rento. Od vas je torej odvisno, kolikšna bo vaša renta.

Naložba z
zajamčeno
donosnostjo
100 % jamstvo

Aktivne naložbe naložbeni paketi:
• Aktivni
• Uravnoteženi
• Konzervativni

RENTA

Izplačevanje rente za 5, 10 ali 15 let

ALI

Neobdavčeni donosi

Vseživljenjsko izplačevanje rente

Donosi, doseženi z
Aktivno rento AS, so po
desetih letih neobdavčeni.

Kako lahko prilagajate Aktivno rento AS?
•

Aktivna renta AS je izjemno prilagodljivo zavarovanje, ki vam ob izteku trajanja dobe
varčevanja omogoča izplačilo zajamčene rente.

•

Izberete lahko poljubno kombinacijo naložb: premijo lahko naložite v naložbo z zajamčeno
donosnostjo in v enega od naložbenih paketov (aktivni, uravnoteženi ali konzervativni)
oziroma v največ 4 investicĳske sklade, ki so v aktualni ponudbi zavarovalnice.

•

Sami lahko aktivno odločate o naložbeni politiki: če se s časom spremenijo vaše
naložbene preference, lahko po svojih željah spreminjate razmerje med zajamčenim delom
in preostalimi naložbami vaše Aktivne rente AS.

•

Naložbeno politiko lahko prilagajate tudi glede na čas trajanja zavarovanja: priporočeno je,
da naj od začetka pa do konca trajanja zavarovanja naložbe prehajajo od bolj dinamičnih
do konzervativnejših.

•

Trajanje izplačevanja dogovorjene rente je lahko 5, 10 ali 15 let, lahko pa se odločite za
vseživljenjsko izplačevanje rente.

•

Aktivna renta AS je fleksibilna tudi pri višini in času trajanja izplačila rente, ki jo lahko v
času trajanja zavarovanja spreminjate, kot želite.

Aktivna renta AS je zares aktivna, saj omogoča, da si svojo rento oblikujete sami.
Aktivno lahko odločate, kolikšen del rente bo zajamčen in kolikšen aktiven, pri katerem
imate tudi možnost doseganja višjih donosov.

Dobro je vedeti: Bliže, kot ste zastavljenemu cilju, bolj varne naj bodo vaše naložbe.
Le-te naj prehajajo iz donosnejših, bolj dinamičnih naložb v vedno varnejše, bolj
konzervativne naložbe.

Kdaj in zakaj bo vaš otrok potreboval rento?
Že danes lahko poskrbite za otrokovo prihodnost in mu pomagate pri uresničitvi njegovih sanj in
želja. Z varčevanjem v Aktivni renti AS mu boste pomagali pri prvih korakih v samostojno življenje.
Privarčevana sredstva se bodo po izteku dobe varčevanja izplačevala v obliki mesečne rente.
•

Sklenitev Aktivne rente AS ob rojstvu otroka " izplačilo rente v obliki mesečne štipendije
po izteku dobe varčevanja, tj. ob otrokovem 18. letu.

•

Sklenitev Aktivne rente AS pri otrokovem 10. letu starosti " izplačilo mesečne rente po
izteku dobe varčevanja, tj. ob otrokovem 24. letu, ki jo bo lahko namenil za plačilo najemnine
za svoje prvo stanovanje.

•

Sklenitev Aktivne rente AS pri otrokovem 18. letu starosti " izplačilo mesečne rente
po izteku dobe varčevanja, tj. ob otrokovem 30. letu, ki jo bo lahko namenil za plačilo
mesečnega obroka kredita, ki ga je najel za nakup stanovanja.
Pomembna prednost: V primeru smrti starša oziroma zavarovane osebe v času trajanja
zavarovanja bo zavarovalnica plačevala premijo do izteka dobe varčevanja, mesečno
rento pa bo za dogovorjeno obdobje prejemal otrok.

Kolikšno rento bo potreboval vaš otrok v času študija?
Mesečni življenjski stroški študentov so precej visoki. Od tega najvišje mesečne stroške
predstavljajo dnevni stroški, temu pa sledi nastanitev in prevoz.
Povprečni mesečni strošek študenta je 330 EUR, na leto to predstavlja 3.960 EUR. V
petih letih, kot v povprečju znaša študijski čas, pa bodo skupni stroški študentskega
življenja znašali kar 19.800 EUR. Le del teh stroškov študenti lahko pokrijejo sami, zato
brez finančne pomoči staršev ne gre.
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AKTIVNO PRILAGAJANJE

Za vašo rento poskrbi Adriatic Slovenica
Ne glede na nepredvidljive dogodke, ki nas lahko v življenju presenetijo in spremenijo naše
življenjske potrebe, je vaša renta vedno na varnem. Zavarovalnica Adriatic Slovenica vam tudi
v času vaše začasne nezmožnosti plačevanja premije zagotavlja, da boste po izteku trajanja
zavarovanja prejemali dogovorjeno rento.

Adriatic Slovenica vašo premijo plača v naslednjih primerih:
•
•

V PRIMERU SMRTI zavarovane osebe vam zavarovalnica plačuje premijo za čas do
začetka izplačevanja rente, dogovorjeno rento pa prejema upravičenec.
V PRIMERU TRAJNE INVALIDNOSTI ZARADI NEZGODE vam zavarovalnica plačuje
premijo za čas:
• do začetka izplačevanja rente v primeru trajne invalidnosti, višje od 50 %
• 24 mesecev v varčevalnem obdobju v primeru trajne invalidnosti od 25 % do 50 % ali
V PRIMERU BREZPOSELNOSTI ALI DELOVNE NEZMOŽNOSTI ZARADI BOLEZNI ALI
NEZGODE vam zavarovalnica plačuje premijo skupno za največ 24 mesecev oziroma 12
mesecev za posamezni dogodek.

V primeru spodnjih nepredvidenih dogodkov lahko prejmete še dodatna
denarna sredstva:
•

•
•
•
•
•
•

za primer brezposelnosti ali delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode vam
zavarovalnica izplačuje mesečno nadomestilo skupno največ 24 mesecev oziroma
12 mesecev za posamezni dogodek;
Kritje lahko izberete brez
dnevno nadomestilo za primer začasne nesposobnosti za
karence ali s 7-dnevno
karenco. Premija je v
delo zaradi nezgode;
primeru izbrane 7-dnevne
dnevno nadomestilo za zdravljene v bolnišnici zaradi
karence nižja, saj v tem
nezgode;
obdobju ni obveznosti za
izplačilo zavarovalnine.
enkratno izplačilo za primer začasne nesposobnosti za delo
zaradi nezgode, če zdravljenje traja več kot 7 dni;
enkratno izplačilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode, če zdravljenje traja več kot 7 dni;
dnevno nadomestilo za primer začasne nesposobnosti za delo zaradi bolezni (v primeru
bolezni, ki traja več kot 30 dni);
dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi bolezni od vključno 8. dne zdravljenja
v bolnišnici.

Za lastno varnost in varnost najbližjih lahko poskrbite tudi s kritji za hujše
oblike nezgod:
•
•
•

trajna invalidnost;
smrt zaradi nezgode;
smrt zaradi prometne nesreče.

Kritje lahko izberete brez franšize, s 5 % ali 10 %
franšizo. Premija je v primeru izbrane franšize
nižja, saj zavarovalnica izplača zavarovalnino
v primeru ugotovljene trajne invalidnosti nad
dogovorjeno franšizo.

Preventiva AS
Dodatno zavarovanje Preventiva AS vključuje kritje za primer kritičnih bolezni in preventivno
storitev za zdravje.

Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni
Kritje za primer kritičnih bolezni omogoča večkratno izplačilo zavarovalnine in krije 21 kritičnih
bolezni, ki so razdeljene v štiri skupine.

1. Bolezni srca in ožilja

2. Rakasta obolenja

3. Težke poškodbe in bolezni

4. Bolezni s trajnimi posledicami

Izplačilo za zdravljenje - izplačilo prejmete v enkratnem znesku tudi do trikrat
od 90 % do 270 %
zavarovalne vsote

+

13 %
zavarovalne vsote

Večkratna izplačila!
V primeru prve ugotovitve katere od kritičnih bolezni v
posamezni skupini se izplača 90 % zavarovalne vsote.
Obveznost zavarovalnice za primer ugotovitve kritične
bolezni iz skupine, iz katere zavarovalnina še ni bila
izplačana, ostane v veljavi, razen v primeru nastanka
bolezni iz 4. skupine. Zavarovalna vsota se lahko izplača
do trikrat:1 90 % + 90 % + 90 % = 270 %.

=

do 283 %
zavarovalne vsote

Dodatno izplačilo ob izteku!
V primeru ugotovitve prve kritične
bolezni se zavarovani osebi ob izteku
dodatnega zavarovanja dodatno
izplača 13 % zavarovalne vsote.
Zavarovalnina se izplača največ enkrat iz posamezne skupine.

1

Preventivna storitev za zdravje
Vsebuje tri različne DNK analize s personaliziranimi nasveti, hkrati pa si zagotovite preventivna
priporočila skozi celotno trajanje dodatnega zavarovanja.
Upravičeni ste do treh genetskih analiz z nasvetom.
Po 1. letu: za izbrane
kritične bolezni

Po 3. letu: za odziv
na zdravila

Po 5. letu: za zdrav
življenjski slog

Doba genetike omogoča vedno boljše storitve na področju osebne medicine, katere namen je med
drugim opozoriti na genetsko nagnjenost posameznika k določenim boleznim. Uporabite zgodnjo
preventivo in se izognite nepotrebnemu tveganju!

Informativni primer
35-letna Anja je sklenila Aktivno rento AS, ki ji pri 65-ih letih zagotavlja izplačilo rente. Želi aktivno
upravljanje naložbe. Anja bo do 75. leta prejemala mesečno rento v višini 345,22 EUR*.
Mesečno plačuje 50 EUR (10 EUR za zajamčeno rento in 40 EUR za aktivno upravljanje naložb).
Odločila se je poskrbeti za primer brezposelnosti in delovne nezmožnosti, ki vključuje oprostitev
plačila premije in mesečno nadomestilo v višini 100 EUR v primeru brezposelnosti ali delovne
nezmožnosti, ter za primer izgube delovne sposobnosti, ki vključuje dnevno nadomestilo zaradi
nezgode s 7-dnevno karenco v višini 15 EUR in dnevno nadomestilo zaradi bolezni (v primeru
bolezni, ki traja več kot 30 dni) v višini 7,50 EUR, za kar mesečno plačuje 19,53 EUR.
Po dveh letih od sklenitve je hudo zbolela, zato je bila na bolniški 6 mesecev. Zavarovalnica
je namesto Anje plačala 5 mesečnih premij. Zavarovalnica je za ta čas izplačala tudi
nadomestilo za primer izgube delovne sposobnosti v višini 1.350 EUR in mesečno nadomestilo
za primer delovne nezmožnosti v višini 500 EUR, skupaj torej 1.850 EUR. Zavarovalnino je
Anja namenila za boljše zdravljenje.
Anja je pri 39-ih doživela prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodovala, zato je bila na bolniški
14 mesecev. Zavarovalnica je namesto Anje plačala 12 mesečnih premij. Zavarovalnica je za
ta čas izplačala tudi nadomestilo za primer izgube delovne sposobnosti v višini 3.000 EUR
in mesečno nadomestilo za primer delovne nezmožnosti v višini 1.200 EUR, skupaj torej
4.200 EUR. Zavarovalnino je namenila za fizioterapijo.
Čez tri leta je Anja izgubila redno zaposlitev. Zavarovalnica je namesto Anje plačala 12 mesečnih
premij in mesečno nadomestilo za primer brezposelnosti v skupni višini 1.200 EUR, saj v
tem času še ni našla nove zaposlitve.
Ker ima Anja sklenjeno Aktivno rento AS, bo pri 65-ih letih začela prejemati mesečno rento v višini
345,22 EUR*, ki se bo poleg pokojnine izplačevala 10 let.
*Zajamčena renta 28,64 EUR je izračunana ob upoštevanju 1,50 % letne stopnje donosa naložbe z zajamčenim donosom, ki ga jamči zavarovalnica, in
brez pripisa presežka (v letih 2010 do 2013 je povprečna letna stopnja donosa naložbe z zajamčenim donosom znašala 3,75 %). Dodatna renta 316,58
EUR je izračunana ob predpostavki 8 % povprečnega letnega donosa izbrane naložbe.

Značilnosti življenjskega zavarovanja AKTIVNA RENTA AS
Kaj je Aktivna renta AS?

Aktivna renta AS je življenjsko zavarovanje, ki vam omogoča, da si svojo
rento oblikujete po želji, saj lahko določite razmerje med zajamčenim in
aktivnim delom, s katerim lahko dosegate višje donose.

Oblika zavarovanja

Individualno (ena oseba)
Vzajemno (dve osebi)

Pristopna starost

Osebe od 14. do 60. leta starosti (ob izteku varčevalnega obdobja
zavarovanja ne smejo biti starejše od 70 let)

Trajanje zavarovanja

Do izteka rentnega obdobja zavarovanja

Varčevalno obdobje

10 – 40 let

Rentno obdobje

5, 10 ali 15 let

Najnižja mesečna premija

30 EUR

Ohranjanje realne vrednosti

Z indeksacijo obročne premije in morebitne zajamčene rente (povišanje
premije najmanj 3 % letno in uskladitev zajamčene rente)

Naložbene možnosti

Premijo lahko naložite v:
• enega izmed naložbenih paketov: aktivni, uravnoteženi ali konzervativni,
• največ 4 investicijske sklade, ki so v aktualni ponudbi zavarovalnice,
• naložbo z zajamčenim donosom.
V času trajanja zavarovanja je možen brezplačen prehod med naložbenimi
možnostmi iz takrat veljavne ponudbe zavarovalnice.

Možnost sklenitve dodatnih
zavarovanj

• Oprostitev plačila premije v primeru:
- brezposelnosti ali delovne nezmožnosti
ali
- trajne invalidnosti
• Mesečno nadomestilo v primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti
• Dodatno zavarovanje izgube delovne sposobnosti zaradi nezgode ali
bolezni:
- dnevno nadomestilo zaradi nezgode brez karence ali s 7-dnevno karenco
- enkratno nadomestilo zaradi nezgode (če zdravljenje traja več kot 7 dni)
- dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode brez
karence ali s 7-dnevno karenco
- enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode (če
zdravljenje traja več kot 7 dni)
- dnevno nadomestilo zaradi bolezni (nad 30 dni)
- dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje zaradi bolezni (od
vključno 8. dne zdravljenja v bolnišnici)
- trajna invalidnost brez franšize, s 5 % ali 10 % franšizo
• Smrt zaradi nezgode
• Smrt zaradi prometne nesreče
• Dodatno zavarovanje za primer smrti
• Dodatno zavarovanje Prevetiva AS

Kaj prejme upravičenec v
primeru smrti zavarovane osebe?

Zavarovalnica plačuje preostale premije. Rentni upravičenec ob izteku
varčevalnega obdobja zavarovanja prične prejemati mesečno rento.

Izplačilo rente

Ob izteku varčevalnega obdobja se prične izplačevati mesečna renta.

Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje
sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila ob izteku
zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom
desetih let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi,
ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v sklade prek življenjskega zavarovanja, po desetih letih neobdavčeni.
Če je zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, se na premĳo ne zaračuna 8,5 % davka od
prometa zavarovalnih poslov.

Zakaj zaupati Adriaticu Slovenici?
• Smo vodilna zavarovalnica pri razvoju in največji ponudbi
dodatnih zdravstvenih zavarovanj.

• Vzpostavili smo Center Zdravje AS, ki zavarovancem nudi
•
•
•
•

hitro in učinkovito pomoč, ko potrebujejo zdravstveno
oskrbo.
Partnersko sodelujemo z več kot 1.800 izvajalci zdravstvenih
storitev, ki zagotavljajo odlično zdravstveno oskrbo.
V središče svojega delovanja postavljamo
naše zavarovance.
Razvijamo inovativne produkte glede na želje in potrebe
naših strank.
S sklenitvijo več zavarovanj omogočamo prihranke in
zagotavljamo krog varnosti.

Adriatic Slovenica d. d.,Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, april 2017.

V skrbi za vaše počutje in zdravje vam v AS Klubu omogočamo pomembne prihranke. Članstvo v klubu je
brezplačno in brez obveznosti. Več na www.as-klub.si.

Kontaktni podatki:
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d.
Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper
Brezplačna telefonska številka: 080 11 10
E-pošta: info@as.si
Internet: www.as.si
FB: www.facebook.com/Adriatic.Slovenica

Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o produktu. Brošura ni ponudba v pravnem smislu, čeprav je skrbno pripravljena, saj lahko
skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče in popolne informacije o produktu so dostopne v zavarovalnih pogojih, ponudbi in zavarovalni polici, ki so
sestavni del zavarovalne pogodbe.

