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Pokojninsko varčevanje AS - individualno v sodelovanju s

POSKRBITE ZA 

VAŠE CVETJE 

V JESENI



Ali veste?
•	 Samo še 1,37 zaposlenega dela za enega upokojenca. (Vir: 

ZPIZ, 2015) 
•	 Povprečna državna pokojnina danes znaša 56 % povprečne 

neto plače in pada. (Vir: ZPIZ, 2015)
•	 V Sloveniji se soočamo z eno najnižjih stopenj zaposlenosti 

starejših oseb med 55. in 64. letom. 
•	 Število upokojencev zaradi posledic gospodarske krize 

narašča.
•	 Raziskave kažejo, da življenjski stroški s starostjo naraščajo. 

Zakaj varčevati za dodatno pokojnino? 
Slovenija se približuje evropskim državam, kjer je skrb za primerno visoko pokojnino že vrsto let prepuščena 
posamezniku. Pogoji za upokojevanje se zaostrujejo, višina državnih pokojnin se iz leta v leto niža. Državno 
zagotovljena pokojnina večini prebivalstva ne bo zadostovala za dostojno upokojensko življenje.
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•	 Življenjska doba se podaljšuje, z njo pa tudi čas uživanja pokojnine in življenjski stroški. 
•	 Delež prebivalstva v starosti 65 let in več skokovito narašča. Leta 2008 je bilo starejših od 65 let 

16,1 % prebivalcev, leta 2060 jih bo že 33,4 %. (Vir: Eurostat)
•	 Starost ob upokojitvi se viša: 

 Delež  
povprečne 
neto plače

Povprečna pokojnina iz obveznega zavarovanja glede na povprečno neto plačo

Pokojnine	so	vse	nižje



Koliko dodatne pokojnine potrebujete?
Po priporočilu OECD je za dostojno upokojensko življenje potrebnih med 70 % in 90 % prihodkov, ki jih prejemate 
pred upokojitvijo.  

        Čisti mesečni neto prihodek                    Koeficient predvidene pokojnine                 Predvidena	državna	pokojnina
(brez malice, prevoza, dnevnic, regresa …) 

             Mesečni neto prihodek                                 Predvidena pokojnina     Mesečni	primanjkljaj	po	upokojitvi
																																																																																																																																																			(pokojninska	vrzel)

Enostaven	izračun	pokojninske	vrzeli

Razliko med neto prihodkom v času zaposlitve in prihodkom, ki  
ga boste prejemali po upokojitvi, imenujemo pokojninska	vrzel. 

X																		0,48																					=

Zapolnite	pokojninsko	vrzel	
z	rednim	in	postopnim	varčevanjem	
za	dodatno	pokojnino	in	si	zagotovite	

brezskrbno	cvetje	v	jeseni.

-																																														=		

PRIPOROČAMO!

1. 
za OSNOVNO 
preživetje je 
namenjena 
pokojnina iz 

1. stebra

2. 
za DOSTOJNO 

življenje je potrebna 
kombinacija 

1. + 2. stebra

3. 
idealna kombinacija je 

1. + 2. + 3. steber, 
ki omogoča BREZSKRBNO 
življenje po upokojitvi



Pokojninsko	varčevanje	AS	-	 individualno omogoča, da z rednim in postopnim varčevanjem poskrbite 
za finančno varno jesen življenja. Vanj se lahko vključite, če ste zaposleni in želite za dodatno pokojnino 
varčevati z lastnimi vplačili. Privarčevana sredstva se zbirajo in plemenitijo na vašem osebnem računu. Z 
varčevanjem za dodatno pokojnino koristite posebno	dodatno	davčno	olajšavo	v	višini	5,844	% od vaše 
bruto plače, saj vplačane premije predstavljajo davčno olajšavo pri letnem izračunu dohodnine.

Primerjava	zgodnjega	in	kasnejšega	pričetka	varčevanja		
*Zajamčeno 10-letno izplačevanje dodatne pokojnine.
**Ob predpostavki 8 % povprečnega letnega donosa do zavarovančevega 50. leta starosti ali 4 % povprečnega letnega donosa 
do zavarovančevega 60. leta starosti ali 2 % povprečnega letnega donosa do zavarovančevega 65. leta starosti (doba 
varčevanja 39 oz. 29 let); točen izračun vseživljenjske mesečne rente se naredi ob upokojitvi.

vseživljenjska pokojnina* cca. 134 €**vseživljenjska pokojnina* cca. 282 €**

mesečno vplačilo: 
60 €

privarčevana 
sredstva:
92.600 €

privarčevana 
sredstva:
41.953 €

mesečno vplačilo: 
60 €

začetek varčevanja 

začetek varčevanja 

zaključek varčevanja zaključek varčevanja 

Kako do dodatne pokojnine?

Kaj je pokojninsko varčevanje?

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma pokojninsko varčevanje predstavlja tako imenovani 
drugi pokojninski steber. Gre za namensko varčevanje na osebnih varčevalnih računih s ciljem zagotovitve 
dodatnih prihodkov po upokojitvi. Je osnovni način varčevanja za dodatno pokojnino, ki ga posameznik po 
potrebi lahko nadgradi tudi z drugimi oblikami varčevanja, ki sodijo v t. i. tretji steber.
Glavna prednost dodatnega pokojninskega zavarovanja so davčne	olajšave, ki jih lahko pri varčevanju uveljavljajo 
tako podjetja kot posamezniki.

Idealna	kombinacija	za	finančno	
varno	življenje	po	upokojitvi	je	
1.	+	2.	+	3.	pokojninski	steber.PROSTOVOLJNO 

DODATNO 
POKOJNINSKO 
VARČEVANJE

NALOŽBENO
ŽIVLJENJSKO

ZAVAROVANJE,
DEPOZITI,

VZAJEMNI SKLADI

POKOJNINSKI STEBRI

1. steber 2. steber 3. steber

Pokojninski	stebri:

KDAJ	ZAČETI?
TAKOJ!	

Priporočamo, da z 
varčevanjem pričnete 

ob prvi zaposlitvi 
oziroma takoj, 
ko je mogoče.



Kaj so kritni skladi? 

POGUMNO IN Z ZAUPANJEM

Sredstva so varno naložena pri izvajalcu Pokojninskega varčevanja AS, zavarovalnici Adriatic Slovenica, ki 
jih uspešno upravlja v sodelovanju s KD Skladi, d. o. o. Družba KD Skladi je v evropski raziskavi že sedmo leto 
zapored prejela naziv Trusted Brand, po izboru revije Moje finance pa so leta 2015 KD Sklade ponovno proglasili 
za najboljšo slovensko družbo za upravljanje.

Kdo upravlja kritne sklade? 

Kritni sklad ustanovi zavarovalnica ali pokojninska družba, soglasje k pravilom upravljanja poda Agencija 
za zavarovalni nadzor (AZN). Oblikuje in upravlja se v	korist	članov pokojninskega varčevanja. 
Premoženje kritnega sklada je namenjeno izključno	kritju	obveznosti	iz	pokojninskega	varčevanja.
Zavarovanec ob sklenitvi Pokojninskega varčevanja AS - individualno izbere enega od kritnih skladov. 
Če je že vključen v kolektivno zavarovanje in se odloči za dodatna individualna plačila, pa ima naložbeno 
politiko že izbrano.

Katere	kritne	sklade	nudimo?	
1.   Kritni sklad Pokojninsko varčevanje AS	Drzni	do	50
2.   Kritni sklad Pokojninsko varčevanje AS	Umirjeni	med	50	do	60
3.   Kritni sklad Pokojninsko varčevanje AS	Zajamčeni	od	60
      (zagotavlja minimalno zajamčeno donosnost) 

Zavarovanec	lahko	1-krat	
letno	brezplačno	izbere	
drugačno	naložbeno	
politiko,	v	skladu	s	

starostnimi	omejitvami.

do 50 let
DRZNA NALOŽBA

med 50 in 60 let
UMIRJENA 
NALOŽBA

nad 60 let
ZAJAMČENA
NALOŽBA

50 let                                                          60 let



Anže,	27-letni	ekonomist, kratek čas zaposlen v večjem izvoznem 
podjetju: 
»Mladi danes vemo, da državne pokojnine ne bodo ravno visoke. 
Zato sem se že v času študija odločil, da pričnem varčevati za 
pokojnino takoj, ko se zaposlim. Ker naše podjetje še nima kolektivnega 
pokojninskega varčevanja, sem se odločil za individualno vplačevanje, 
da lahko izkoristim davčno olajšavo.« 

Jana,	40-letna	računovodkinja:	
»Skrbi za svojo starost ne želim prelagati na ramena svojih 
otrok. Zato že vrsto let sama varčujem za pokojnino. Ker v 
našem podjetju nimamo kolektivnega varčevanja, sem se 
odločila za individualno pokojninsko zavarovanje. Do danes sem že 
privarčevala dovolj, da si bom v pokoju lahko tudi kaj privoščila.« 

Informativni primeri

Vseživljenjska
dodatna mesečna 

pokojnina*
iz 2. stebra 217	€**

Vseživljenjska
 dodatna mesečna pokojnina* 

iz 2. stebra 198	€**

Bruto plača delavca (bruto 1) 1.500	€

Varčuje 50	€

Pristopna starost 27

Posebne	davčne	olajšave	ne	izkoristi	v	celoti!

Bruto plača delavca (bruto 1) 2.300	€

Varčuje 120	€

Pristopna starost 40

Posebne	davčne	olajšave	ne	izkoristi	v	celoti!

*Zajamčeno 10-letno izplačevanje dodatne pokojnine.
**Ob predpostavki 8 % povprečnega letnega donosa do zavarovančevega 50. leta starosti ali 4 % povprečnega letnega donosa do 
zavarovančevega 60. leta starosti ali 2 % povprečnega letnega donosa do zavarovančevega 65. leta starosti; točen izračun vseživljenjske 
mesečne rente se naredi ob upokojitvi.



Značilnosti Pokojninskega varčevanja AS:

		1.	Kaj	je	prostovoljno	dodatno		
						pokojninsko	zavarovanje	(PDPZ)?

Namensko varčevanje na osebnih varčevalnih računih z namenom 
zagotovitve dodatnih prihodkov po upokojitvi. Glavna prednost dodatnega 
pokojninskega zavarovanja so davčne olajšave.

		2.	Oblika Individualno in kolektivno.

		3.	Začetek	zavarovanja Priporočeno ob prvi zaposlitvi oziroma takoj, ko je mogoče.

		4.	Trajanje	zavarovanja	 Do upokojitve.

		5.	Najnižja	priporočena	premija 20 €.

		6.	Najvišja	premija Do višine davčne olajšave, ki znaša 5,844 % od bruto dohodka (maksimalna 
davčna olajšava za leto 2015 znaša 2.819,09 €).

		7.	Naložbene	možnosti Posameznik lahko varčuje v enem od treh kritnih skladov, v skladu s 
svojo starostjo in dovzetnostjo do tveganja.

		8.	Izplačilo	Pokojninskega	varčevanja Ob izteku varčevalnega obdobja lahko pri AS-u zahtevate izplačilo 
dodatne pokojnine.

		9.	Rentno	obdobje Vseživljenjska dodatna pokojnina.

10.	Dedovanje V primeru najhujšega dediči prejmejo privarčevana sredstva.

Bruto plača delavca (bruto 1) 2.000	€

Podjetje vplačuje za zaposlenega 
(kolektivno)

50	€

Zaposleni varčuje (individualno) 66	€

Pristopna starost 33

Posebno	davčno	olajšavo	je	izkoristil	v	celoti!

Mitja,	33-letni	inženir, zaposlen v IT podjetju:
»Podjetje, v katerem sem zaposlen, se je odločilo za kolektivno 
pokojninsko varčevanje in vsakemu zaposlenemu nameni 50 EUR 
mesečno, obenem pa delodajalec koristi vse davčne ugodnosti za 
vplačane premije. Zavedam se, da to ne bo dovolj za primerno visoko 
dodatno pokojnino, zato sem se odločil, da še sam sklenem 
individualno pokojninsko varčevanje in vplačujem razliko do 
maksimalne posebne davčne olajšave. Za vse premije, ki jih bom 
vplačal sam, bom koristil davčno olajšavo pri letnem obračunu za 
plačilo dohodnine.«

Vseživljenjska
 dodatna mesečna 

pokojnina*
iz vplačil v kolektivno in 

individualno dodatno 
pokojninsko varčevanje je 						

328	€**

*Zajamčeno 10-letno izplačevanje dodatne pokojnine.
**Ob predpostavki 8 % povprečnega letnega donosa do zavarovančevega 50. leta starosti ali 4 % povprečnega letnega donosa 
do zavarovančevega 60. leta starosti ali 2 % povprečnega letnega donosa do zavarovančevega 65. leta starosti; točen izračun 
vseživljenjske mesečne rente se naredi ob upokojitvi.
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Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080	11	10	ali nam pišite na pokojnina@as.si in naročite 
osebnega svetovalca. Oglasite se lahko tudi v naši najbližji poslovni enoti ali pri svojem zastopniku. 

Pridružite se nam!

Kontaktni podatki:

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

Namen predstavitvene zgibanke je podati kratek pregled in strnjene informacije o Pokojninskem varčevanju AS - individualno. Zgibanka ni ponudba v pravnem smislu, 
čeprav je skrbno pripravljena, saj lahko skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče in popolne informacije o zavarovanju so dostopne v zavarovalnih 
pogojih, izjavah o naložbenih politikah, pravilih upravljanja skupine kritnih skladov, pristopni izjavi in zavarovalni polici, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.

S članstvom v AS	Klubu	ugodnosti	pridobite številne	ugodnosti	in	popuste, ki ste jih deležni pri sklepanju 
zavarovanj, vplačilih v vzajemne sklade, načrtovanju prostega časa in oddiha, izletih, nakupih daril itd. 
Članstvo v klubu je brezplačno	in	brez	obveznosti. Več na www.as-klub.si in info@as-klub.si.

Zakaj varčevati pri AS-u?
•	 AS	je	druga	največja	zavarovalnica	v	Sloveniji,	ki	ji	zaupa	več	kot	600.000	zavarovancev

Z zbrano bruto premijo 296 milijonov evrov v letu 2015 je AS edina zavarovalnica na slovenskem trgu, 
ki prevzema zavarovalno tveganje iz vseh zavarovalnih skupin: premoženjskih, zdravstvenih, življenjskih 
in pokojninskih zavarovanj.

•	 Uveljavljeni	in	priznani	upravitelj	sredstev	KD	Skladi,	d.	o.	o.

•	 Dinamično	upravljanje	sredstev
Upravljavec uporablja najsodobnejšo metodologijo za nadzor nad tveganji, ki omogoča:
-    upoštevanje pričakovanih donosov, stopenj tveganj ter korelacij med naložbenimi razredi,
-    občutljivost modela na skrajno robne dogodke, na primer krize.

•	 Finančno	optimalna	kombinacija	varčevanja	za	dodatno	pokojnino	na	enem	mestu
Pokojninsko varčevanje AS (drugi steber) je smiselno le do višine maksimalne davčne olajšave. Včasih to 
ni dovolj za dodatno pokojnino, kakršno stranka potrebuje ali želi, zato omogočamo dodatno varčevanje 
z življenjskimi zavarovanji (tretji steber).

•	 Paketni	popusti:
-    AS zavarovanci glede na število sklenjenih zavarovanj koristijo paketne popuste (mali, srednji, veliki,  
     družinski AS paket),
-    člani Pokojninskega varčevanja AS pridobijo še dodatne popuste za AS zavarovanja.

•	 Sodobni	pokojninski	portal	Moj	AS
Zavarovancem, podjetjem in pogodbenim partnerjem podjetij je na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. 
Omogoča tekoči vpogled v stanje naloženih sredstev, možnost optimizacije svojih sredstev in vpogled 
v znesek koriščenja davčne olajšave.

Že	varčujete	drugje	in	želite	privarčevana	sredstva	prenesti	na	AS?	Naročite	svetovalca	na	brezplačni	številki	080	11	10.		


