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Zajamčena pokojnina

UŽIVAJTE SVOJO POKOJNINO.
Z jamstvom Wiener Städtische.

ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI



Ustvarite si lepo življenje.

Varnost ima prednost,
pri zajamčeni pokojnini 
Wiener Städtische zavarovalnice.

SKRB ZA PRIHODNOST SE OBRESTUJE – ZAJAMČENO.
Bolje blaginja v pokoju kot pomanjkanje.
Ste si že kdaj predstavljali, kakšno bo vaše življenje v pokoju?
O upokojitvi ali starosti pogosto sploh ne želimo govoriti.
Živimo dlje, smo aktivnejši in v času upokojitve imamo
končno čas, da uresničimo svoje želje in sanje. Potujemo ali
se ukvarjamo z aktivnostmi, s katerimi smo se do upokojitve
lahko ukvarjali le v prostem času. 

Za uresničitev teh želja pa moramo biti finančno neodvisni.
Pokojnina iz obveznega pokojninskega zavarovanja je dobra
osnovna varnost. Toda v blaginji lahko živimo le, če še sami
poskrbimo za dodatno pokojnino. Pravočasno, seveda.

Jamstvo za vas.
S sklenitvijo zajamčene pokojnine Wiener Städtische
zavarovalnice naredite pravo stvar. Višina pokojnine se
izračuna na osnovi rentnih tablic iz leta 2005. 

Kaj to resnično pomeni?
Zaradi napredka medicine in boljšega življenjskega
standarda se je v zadnjem desetletju statistična povprečna
življenjska doba občutno podaljšala. Z jamstvom uporabe
rentnih tablic si že danes zagotovite izračun višine svoje

dodatne pokojnine, četudi se bo povprečna življenjska doba
še naprej podaljševala. S tem si zagotovite višjo mesečno
zajamčeno pokojnino za vse življenje. 

Pomembna je tudi zaščita pred inflacijo z zviševanji
pokojnine zaradi udeležbe na dobičku. Odločite se lahko za
klasičen letni pripis dobička ali bonusno pokojnino - vaš
svetovalec vam bo z veseljem svetoval! 
Prav tako se denar - po želji - v primeru smrti ne izgubi,
temveč se lahko izplača svojcem, s čimer zaščitite tudi
partnerja in družino. 
Vsekakor pa vam želimo, da bi svojo pokojnino lahko uživali
sami - in kar najdlje.

Lahko izbirate.
Zajamčeno pokojnino lahko oblikujete po svojih željah: tako
glede plačevanja premije (enkratno ali obročno plačilo) kot
glede izplačila (doživljenjska ali začasna pokojnina oziroma
enkratno izplačilo pokojninskega kapitala).

Poleg tega se doseženi dobiček* nalaga skladno z vašimi
željami. Preprosto izberite naložbo, ki vam najbolj ustreza!





Varnost zmaguje.

KAKO LAHKO NALAGATE DOSEŽENE DOBIČKE*?
Klasično.
S klasično naložbo dobička se dobički investirajo v kritni
sklad po določilih avstrijskega Zakona o nadzoru
zavarovalnih družb (VAG). To pomeni visoko varnost,
minimalno tveganje in stalno rast. Naložba se namreč izvede
v skladu s strogimi zakonskimi določili klasičnega
življenjskega zavarovanja. 

Dinamično. 
Z izbiro dinamične naložbe dobička se dobički investirajo v
sklad Master Fonds dynamisch upravljavca Pioneer
Investments Austria in sicer: dve tretjini v delniške sklade,
ena tretjina v obvezniške sklade. Ta oblika naložbe vam v
primerjavi s klasično naložbo dobička ponuja možnost višjih
donosov. Varnost in tveganje sta uravnotežena.

Skladi, upravljavca Pioneer Investments Austria, Master
Fonds zajemajo delniške in obvezniške sklade. Sestava
skladov se nenehno prilagaja aktualnemu dogajanju na
borzi.

Kot sklad skladov je Master Fonds dynamisch upravljavca
Pioneer Investments Austria idealen instrument, da
dosežete dolgoročno rast vrednosti.

Progresivno.
Dobički se nalagajo v sklad skladov Active Global Trend
ustanovitelja Ringturm KAG. Struktura naložb sklada je
odvisna od trenutnih trendov na delniških trgih.

KAM KAŽE TREND?
Ringturm Active Global Trend:
Aktivno upravljanje za preprečitev izgub.
Pri sodobnem upravljanju skladov, ki se hitro odziva na
aktualne trende, preprečimo dolge faze izgub, dobički pa se
ustvarjajo tam, kjer so možnosti največje. V skladu z
modelom, ki sledi trendu, se v primeru padajočih delniških
trgov avtomatično izvrši izstop s padajočih delniških trgov in
sprememba v sklade denarnega trga oziroma obveznice,
tudi do 100% vrednosti naložb. Ta sklad skladov že od leta
2004 upravlja C-Quadrat. Predstavlja visoke možnosti
donosa pri znatni pripravljenosti prevzeti naložbeno
tveganje.



Vse je v vaših rokah.

INDIVIDUALNO, KOT VI.
Sami določite način.
Tako kot vi, je tudi zajamčena pokojnina individualna:
• enkratno ali mesečno vplačilo?
• izplačevanje v obliki pokojnine ali enkratno izplačilo

pokojninskega kapitala?
• doživljenjska ali pa pokojnina za določeno obdobje?

Višina pokojnine je odvisna od vas. Svetovalec vam bo z
veseljem pomagal pri izbiri za vas prave višine pokojnine.

ČE ŽELITE, MI PLAČAMO VAŠO
PREMIJO.
Oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni 
ali nezgode
Vašo pokojnino lahko tudi dodatno zavarujemo. V primeru
daljše nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali nezgode,
zavarovalnica Wiener Städtische prevzame plačevanje
premij. 

ZAGOTOVLJENE PREDNOSTI. VARNOST NA VSEH RAVNEH.
• Jamstvo rentnih tablic.

Zagotovite si uporabo rentnih tablic iz leta 2005.

• Varnost za svojce.
− V primeru smrti pred začetkom prejemanja pokojnine se

vrnejo vplačane premije s pripisanim dobičkom*.
− Za primer smrti v času prejemanja pokojnine se lahko

dogovori povračilo neporabljenega dela kapitala.

• Renta za vse življenje – zajamčeno:
Izkoristite prednost klasičnega življenjskega zavarovanja
za vaše zavarovanje v starosti, ki vam jo lahko ponudi le
zavarovalnica, kot je Wiener Städtische.

Neobdavčeni dobički*.
Pokojninsko zavarovanje je življenjsko zavarovanje, zato so
dodatne pokojnine ob izpolnjevanju zakonsko določenih
pogojev neobdavčene.

Brezplačna sprememba naložbe.
Na voljo so tri možnosti naložbe dobička* med katerimi
lahko izbirate:
• klasična – s posebnim poudarkom na varnosti
• dinamična – možnost donosov, varnost in tveganje sta

uravnotežena
• progresivna – možnost visokih donosov ob upoštevanju

aktualnih trendov pri znatnem naložbenem tveganju.

Izbrano naložbo lahko vedno brezplačno zamenjate zadnji
dan borznega trgovanja v mesecu.



Na kratko.

ZAJAMČENA POKOJNINA NA KRATKO.

Dodatno pokojnino sestavljata:
• zajamčena dodatna pokojnina
• pokojnina iz pripisanega dobička: bonusna renta ali

klasičen pripis

Varnost:
• zajamčena višina pokojnine, po želji

− doživljenjska
− za določeno obdobje

• zavarovanje svojcev v primeru smrti
− pred začetkom prejemanja pokojnine: izplačilo

vplačanih premij s pripisanim dobičkom* 
− v času prejemanja pokojnine: možnost dogovora za

povračilo neporabljenega dela kapitala 
• redno povečevanje pokojnine zaradi udeležbe na

dobičku* zagotavlja vašo kupno moč

Davčne prednosti:
Pokojninsko zavarovanje je življenjsko zavarovanje, zato
so dodatne pokojnine ob izpolnjevanju zakonsko
določenih pogojev neobdavčene.

Možnosti donosov:
Na voljo imate tri možnosti naložb:
• klasična

v kritni sklad v skladu z določbami avstrijskega Zakona
o nadzoru zavarovalnih družb (VAG) 

• dinamična
Pioneer Investments Austria Master Fonds dynamisch

• progresivna
Active Global Trend z naložbeno strategijo ”Absolute
Return”

Vaše možnosti izbire:
• doživljenjska renta ali renta za določeno obdobje
• izplačilo pokojninskega kapitala 
• mesečno ali enkratno vplačilo
• možnost izbire starosti ob začetku prejemanja

pokojnine oziroma časa plačevanja premije

* Ker se presežki, ki bodo doseženi v prihodnje, ne dajo natančno predvideti, temeljijo podane vrednosti o pričakovani udeležbi na dobičku (pripisi presežkov, skupna
vrednost pripisanih dobičkov, vračila premij, itd.) na ocenah, ki temeljijo na sedanjih razmerah. Zato so takšne navedbe neobvezujoče. Dejanska izplačila udeležbe
na dobičku, so odvisna samo od presežkov, ki so doseženi v času veljavnosti pogodbe.

Opomba: Namen te zloženke je kratka in osnovna predstavitev našega produkta. Ni ponudba v pravnem smislu. Zloženko smo pripravili skrbno, vendar lahko skrajšana
različica besedila pripelje tudi do napačnega ali nepopolnega razumevanja. Obvezujoče in popolne informacije so navedene na polici in v pripadajočih zavarovalnih
pogojih.

Za dodatne informacije enostavno pokličite svojega
svetovalca pri Wiener Städtische ali brezplačno telefonsko

številko, namenjeno vsem vprašanjem o zavarovanjih.

Brezplačna telefonska številka: 080 12 68
E-naslov: info@wienerstaedtische.si

www.wienerstaedtische.si
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