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ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE 
Na osnovi avstrijske uredbe o udeležbi pri dobičku s 6. oktobra 2015 (v nadaljevanju uporabljena avstrijska 
okrajšava uredbe LV-GBV, op. prev.) morajo odhodki za premijske bonuse, vezane na rezultat, oz. udeležbo pri 
dobičku zavarovalcev, upoštevajoč morebitne neposredne dobropise, znašati najmanj 85 % obračunske osnove. 
 
Osnova za obračun v skladu s 1. odst. 4. čl. uredbe LV-GBV za pogodbe življenjskega zavarovanja, upravičene 
do dobička, se izračuna, kot sledi: 
 
v tisoč EUR 
Čisti prihodki od premij         370.984 
Prihodki iz finančnih naložb in prihodki od obresti       179.789 
Odhodki iz finančnih naložb in odhodki od obresti       -38.806 
Drugi zavarovalno-tehnični prihodki               758 
Odhodki za zavarovalne primere        -529.152 
Zmanjšanje za zavarovalno-tehnične rezervacije       112.176 
Obratovalni stroški            -69.513 
Drugi zavarovalno-tehnični odhodki            -1.836 
Drugi ne zavarovalno-tehnični odhodki                 -6 
Davek od dohodkov in dobička                  44 
Odhodki za dodatno rezervacijo za doseganje zajamčene  obrestne mere      -7.500 
OSNOVA ZA OBRAČUN NA DAN 31. 12. 2017          16.938 
 
Navedeni prihodki in odhodki so bili načelno ugotovljeni neposredno. Če to ni bilo mogoče, je bila izvedena 
porazdelitev glede na izvor v skladu z določbami 3. odst. 4. čl. uredbe LV-GBV. 
 
Odhodki za udeležbo pri dobičku, vključno z neposrednimi dobropisi, so leta 2017 znašali 22.393 tisoč EUR, kar 
je 132,2 % osnove za obračun. 
 
Po sklepu uprave družbe WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG znaša pripis dobička za naslednje 
zavarovalne pogodbe, ki so glede na zajamčeno obračunsko obrestno mero razdeljene v različne skupine za 
dobiček in obračunske skupine, na dan 31. decembra 2017, kot sledi. 
 
SKUPINA ZA DOBIČEK A 
1. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček A, razen pogodb, ki sodijo v obračunski skupini 92 in 96 (glej 
točki 2. in 3.), prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,00 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 

zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 2 ‰ zavarovalne vsote za 

primer smrti. 
 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini deleža od obresti v skladu s 

točko a) od celotnega zapadlega kapitala. 
 
2. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček A, ki sodijo v obračunsko skupino 92, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,00 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 

zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 1,5 ‰ zavarovalne vsote za 

primer smrti. 
 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini deleža od obresti v skladu s 

točko a) od celotnega zapadlega kapitala. 
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3. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček A, ki sodijo v obračunsko skupino 96 (zavarovanje z enkratnim 
plačilom premije), prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji 
višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,00 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 

zavarovalnega leta. 
 
b) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini deleža od obresti v skladu s 

točko a) od celotnega zapadlega kapitala. 
 
SKUPINA ZA DOBIČEK B 
Vse zavarovalne pogodbe, ki sodijo v skupino za dobiček B, prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo 
za te pogodbe, pripis dobička v višini 15 % letne neto premije. 
 
Velika življenjska zavarovanja z zavarovalno vsoto najmanj 726,73 evrov in trajanjem zavarovanja najmanj 12 let, 
prejmejo ob zapadlosti zavarovalne vsote v primeru doživetja v letu 2018 še končni delež od dobička v višini 20 
% zavarovalne vsote. 
 
SKUPINA ZA DOBIČEK D 
Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček D prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te 
pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,00 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 

zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 1 ‰ zavarovalne vsote za 

primer smrti. 
 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini enkratnega deleža od obresti 

v skladu s točko a) od celotnega zapadlega kapitala za pogodbe z enkratnim plačilom premije, prav tako v 
višini enkratnega deleža od obresti v skladu s točko a) od skupnega zapadlega kapitala za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij in trajanjem plačevanja premij manj kot 20 let oz. v višini dvojnega deleža od 
obresti za pogodbe s trajanjem plačevanja premije od vključno 20 let in več. 

 
SKUPINE ZA DOBIČEK F, H, I, J, L, X, Y in S 
1. Vse zavarovalne pogodbe skupin za dobiček F, H, I, J, L, X, Y oz. S, ki sodijo v obračunsko skupino 2000, 
prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,00 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 1 

‰ zavarovalne vsote za primer smrti oz. vsote za doživetje oz. vrednosti rentnega kapitala.  
 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini deleža od obresti v skladu s 

točko a) od pogodbene matematične rezervacije in pri skupini za dobiček F ali S dodatno 3,25 % 
matematične rezervacije za delež dobička na bilančni presečni dan, ne glede na to, ali bo izplačilo v obliki 
rente ali izplačila kapitala.  

 
2. Vse zavarovalne pogodbe skupin za dobiček F, H, I, J, L, X, Y oz. S, ki sodijo v obračunsko skupino 2004, 
prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini:  
 
a) Delež od obresti v višini 0,00% pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 1 

‰ zavarovalne vsote za primer smrti oz. vsote za doživetje oz. vrednosti rentnega kapitala. 
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c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini deleža od obresti v skladu s 
točko a) od pogodbene matematične rezervacije in pri skupini za dobiček F ali S dodatno 2,75 % 
matematične rezervacije za delež dobička na bilančni presečni dan, ne glede na to, ali bo izplačilo v obliki 
rente ali izplačila kapitala. 

 
3. Vse zavarovalne pogodbe skupin za dobiček F, H, I, J, L, X, Y oz. S, ki sodijo v obračunsko skupino 2006, 
prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,25 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 1 

‰ zavarovalne vsote za primer smrti oz. vsote za doživetje oz. vrednosti rentnega kapitala. 
 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini enkratnega deleža od obresti 

v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačevanjem premije, 
prav tako v višini enkratnega deleža od obresti v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za 
pogodbe s tekočim plačevanjem premij in trajanjem plačevanja premij manj kot 15 let oz. v višini dvojnega 
deleža od obresti v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s trajanjem 
plačevanja premije od vključno 15 let in več ter pri skupini za dobiček F ali S dodatno 2,50 % matematične 
rezervacije za delež dobička na bilančni presečni dan. Pri rentnih pogodbah se ustrezni delež od končnega 
dobička dodeli le, če je izplačilo v obliki rente. 

 
d) Posebni pripis dobička kot dodatni končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje za pogodbe s 

tekočim plačevanjem premije v višini takrat veljavnega deleža od obresti. Pri rentnih pogodbah se ta posebni 
pripis dobička dodeli le, če je izplačilo v obliki rente. 

 
4. Vse zavarovalne pogodbe skupin za dobiček F, H, I, J, L, X, Y oz. S, ki sodijo v obračunsko skupino 2007, 
prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,25 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premije v višini 

1 ‰ zavarovalne vsote za primer smrti oz. vsote za doživetje oz. pogodbene vrednosti rentnega kapitala, 
skupaj z bonusom iz upravljavskih stroškov v višini 0,15 % zavarovalne vsote za primer smrti oz. vsote za 
doživetje oz. pogodbene vrednosti rentnega kapitala za vsako leto trajanja zavarovanja oz. trajanja odloga, 
porazdeljeno na pet zadnjih let zavarovalnega obdobja oz. obdobja odloga. 

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini enkratnega deleža od obresti 

v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v 
višini dvojnega pripisa dobička v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij in pri skupini za dobiček F ali S dodatno 2,50 % matematične rezervacije za 
delež dobička na bilančni presečni dan. Pri rentnih pogodbah se ustrezni delež od končnega dobička dodeli 
le, če je izplačilo v obliki rente. 

 
5. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček F, ki sodijo v obračunsko skupino 2008, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,25 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premije v višini 

1 ‰ zavarovalne vsote za doživetje skupaj z bonusom iz upravljavskih stroškov v višini 0,15 % zavarovalne 
vsote za doživetje za vsako leto trajanja zavarovanja oz. trajanja odloga, porazdeljeno na pet zadnjih let 
zavarovalnega obdobja oz. obdobja odloga. 

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini deleža od obresti v skladu s 

točko a) od pogodbene matematične rezervacije in dodatno 2,50 % matematične rezervacije za delež 
dobička na bilančni presečni dan. Dodatno k temu deležu od končnega dobička se pogodbam s prilogo TBL 
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za vsakih 50,00 evrov mesečne premije kot dobropis pripiše bonus za gole v višini 73,00 evrov, če se bo 
zahtevana premija v skladu z dogovorom plačevala do izteka pogodbe.  

 
6. Vse zavarovalne pogodbe skupin za dobiček F, H, I, J, L, X, Y oz. S, ki sodijo v obračunsko skupino 2011G, 
prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,50 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 1 

‰ zavarovalne vsote za primer smrti skupaj z bonusom iz upravljavskih stroškov v višini 0,15 % od 
zavarovalne vsote za primer smrti za vsako leto zavarovalnega obdobja za pogodbe s sklenjenim trajanjem 
zavarovanja najmanj 15 let, porazdeljeno na zadnjih 5 let trajanja zavarovanja. 

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini enkratnega deleža od obresti 

v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v 
višini dvojnega pripisa dobička v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij in pri skupini za dobiček F dodatno 2,50 % matematične rezervacije za delež 
dobička na bilančni presečni dan. 

 
7. Vse zavarovalne pogodbe skupin za dobiček F, H, I, J, L, X, Y oz. S, ki sodijo v obračunski skupini 2011E oz. 
2011R, prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,50 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 

0,5 ‰ zavarovalne vsote za doživetje oz. pogodbenega rentnega kapitala skupaj z bonusom iz upravljavskih 
stroškov v višini 0,15 % zavarovalne vsote za doživetje oz. od pogodbenega rentnega kapitala za vsako leto 
zavarovalnega obdobja oz. odloga za pogodbe s sklenjenim trajanjem zavarovanja oz. odlogom najmanj 15 
let, porazdeljeno na zadnjih 5 let trajanja zavarovanja oz. odloga. 

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v  letu 2018 v višini deleža od obresti v skladu s 

točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v višini 
dvojnega deleža od obresti v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij in v primeru skupin za dobiček F ali S dodatno 2,50 % matematične rezervacije 
za delež dobička na bilančni presečni dan, ne glede na to, ali bo izplačilo v obliki rente ali v obliki kapitala. 

 
8. Vse zavarovalne pogodbe skupin za dobiček F, H, I, J, L, X, Y oz. S, ki sodijo v obračunsko skupino 2012G, 
prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,75 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 

0,5 ‰ zavarovalne vsote za primer smrti skupaj z bonusom iz upravljavskih stroškov v višini 0,15 % od 
zavarovalne vsote za primer smrti za vsako leto zavarovalnega obdobja za pogodbe s sklenjenim trajanjem 
zavarovanja najmanj 15 let, porazdeljeno na zadnjih 5 let trajanja zavarovanja. 

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini enkratnega deleža od obresti 

v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v 
višini dvojnega pripisa dobička v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij in pri skupini za dobiček F dodatno 2,50 % matematične rezervacije za delež 
dobička na bilančni presečni dan. 

 
9. Vse zavarovalne pogodbe skupin za dobiček F, H, I, J, L, X, Y oz. S, ki sodijo v obračunski skupini 2012E oz. 
2012R, prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,75 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
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b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 
0,25 ‰ zavarovalne vsote za doživetje oz. pogodbenega rentnega kapitala skupaj z bonusom iz 
upravljavskih stroškov v višini 0,15 % zavarovalne vsote za doživetje oz. od pogodbenega rentnega kapitala 
za vsako leto zavarovalnega obdobja oz. odloga za pogodbe s sklenjenim trajanjem zavarovanja oz. 
odlogom najmanj 15 let, porazdeljeno na zadnjih 5 let trajanja zavarovanja oz. odloga. 

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v  letu 2018 v višini deleža od obresti v skladu s 

točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v višini 
dvojnega deleža od obresti v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij in v primeru skupin za dobiček F ali S dodatno 2,50 % matematične rezervacije 
za delež dobička na bilančni presečni dan, ne glede na to, ali bo izplačilo v obliki rente ali v obliki kapitala. 

 
10. Vse zavarovalne pogodbe skupin za dobiček F, H, I, J, L, X, Y oz. S, ki sodijo v obračunsko skupino 2015G, 
prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 1,00 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 

0,25 ‰ zavarovalne vsote za primer smrti skupaj z bonusom iz upravljavskih stroškov v višini 0,15 % od 
zavarovalne vsote za primer smrti za vsako leto zavarovalnega obdobja za pogodbe s sklenjenim trajanjem 
zavarovanja najmanj 15 let, porazdeljeno na zadnjih 5 let trajanja zavarovanja. 

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini enkratnega deleža od obresti 

v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v 
višini dvojnega pripisa dobička v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij in pri skupini za dobiček F dodatno 2,50 % matematične rezervacije za delež 
dobička na bilančni presečni dan. 

 
11. Vse zavarovalne pogodbe skupin za dobiček F, H, I, J, L, X, Y oz. S, ki sodijo v obračunsko skupino 2015E, 
prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini:  
 
a) Delež od obresti v višini 1,00 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 

0,15 ‰ zavarovalne vsote za doživetje skupaj z bonusom iz upravljavskih stroškov v višini 0,15 % od 
zavarovalne vsote za doživetje za vsako leto zavarovalnega obdobja za pogodbe s sklenjenim trajanjem 
zavarovanja najmanj 15 let, porazdeljeno na zadnjih 5 let trajanja zavarovanja. 

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini enkratnega deleža od obresti 

v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v 
višini dvojnega pripisa dobička v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij in pri skupini za dobiček F dodatno 2,50 % matematične rezervacije za delež 
dobička na bilančni presečni dan.  

 
12. Vse zavarovalne pogodbe skupin za dobiček F, H, I, J, L, X, Y oz. S, ki sodijo v obračunsko skupino 2015R, 
prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 1,00 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 

0,25 ‰ pogodbenega rentnega kapitala skupaj z bonusom iz upravljavskih stroškov v višini 0,15 % 
pogodbenega rentnega kapitala za vsako leto odloga za pogodbe z odlogom najmanj 15 let, porazdeljeno na 
zadnjih 5 let odloga. 

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini deleža od obresti v skladu s 

točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v višini 
dvojnega deleža od obresti v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
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tekočim plačevanjem premij in v primeru skupin za dobiček S dodatno 2,50 % matematične rezervacije za 
delež dobička na bilančni presečni dan, ne glede na to, ali bo izplačilo v obliki rente ali v obliki kapitala. 

 
SKUPINA ZA DOBIČEK SGF 
1. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček SGF, ki sodijo v obračunsko skupino 2016G, prejmejo v skladu 
z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 1,50 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 

0,25 ‰ zavarovalne vsote za primer smrti. Vse pogodbe, ki so bile sklenjene s tekočim plačevanjem premije 
in katerih zavarovalna doba znaša najmanj 15 let, prejmejo dodaten bonus iz upravljavskih stroškov v višini 
0,15 % zavarovalne vsote za primer smrti za vsako leto zavarovalnega obdobja, porazdeljeno na 5 zadnjih 
let trajanja zavarovanja.  

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini enkratnega deleža od obresti 

v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v 
višini dvojnega pripisa dobička v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij dodatno 2,50 % matematične rezervacije za delež dobička na bilančni presečni 
dan. 

 
2. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček SGF, ki sodijo v obračunsko skupino 2016E, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 1,50 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 

0,15 ‰ zavarovalne vsote za doživetje. Vse pogodbe, ki so bile sklenjene s tekočim plačevanjem premije in 
katerih zavarovalna doba znaša najmanj 15 let, prejmejo dodaten bonus iz upravljavskih stroškov v višini 
0,15 % zavarovalne vsote za doživetje za vsako leto zavarovalnega obdobja, porazdeljeno na 5 zadnjih let 
trajanja zavarovanja.  

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini enkratnega deleža od obresti 

v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v 
višini dvojnega pripisa dobička v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij dodatno 2,50 % matematične rezervacije za delež dobička na bilančni presečni 
dan. 

 
3. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček SGF, ki sodijo v obračunsko skupino 2016R, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
  
a) Delež od obresti v višini 1,50 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 

0,25 ‰ pogodbenega rentnega kapitala. Vse pogodbe, ki so bile sklenjene s tekočim plačevanjem premije in 
z odlogom najmanj 15 let, prejmejo dodaten bonus iz upravljavskih stroškov v znesku 0,15 % pogodbenega 
rentnega kapitala za vsako leto odloga, porazdeljeno na 5 zadnjih let odloga.  

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini deleža od obresti v skladu s 

točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v višini 
dvojnega deleža od obresti v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij dodatno 2,50 % matematične rezervacije za delež dobička na bilančni presečni 
dan, ne glede na to, ali bo izplačilo v obliki rente ali v obliki kapitala. 

 
4. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček SGF, ki sodijo v obračunsko skupino 2017G, prejmejo v skladu 
z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 2,00 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
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b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 

0,25 ‰ zavarovalne vsote za primer smrti. Vse pogodbe, ki so bile sklenjene s tekočim plačevanjem premije 
in katerih zavarovalna doba znaša najmanj 15 let, prejmejo dodaten bonus iz upravljavskih stroškov v višini 
0,15 % zavarovalne vsote za primer smrti za vsako leto zavarovalnega obdobja, porazdeljeno na 5 zadnjih 
let trajanja zavarovanja. 

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini enkratnega deleža od obresti 

v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v 
višini dvojnega pripisa dobička v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij dodatno 2,50 % matematične rezervacije za delež dobička na bilančni presečni 
dan. 

 
5. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček SGF, ki sodijo v obračunsko skupino 2017E, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini:  
 
a) Delež od obresti v višini 2,00 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 

0,15 ‰ zavarovalne vsote za doživetje. Vse pogodbe, ki so bile sklenjene s tekočim plačevanjem premije in 
katerih zavarovalna doba znaša najmanj 15 let, prejmejo dodaten bonus iz upravljavskih stroškov v višini 
0,15 % zavarovalne vsote za doživetje za vsako leto zavarovalnega obdobja, porazdeljeno na 5 zadnjih let 
trajanja zavarovanja. 

 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini enkratnega deleža od obresti 

v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v 
višini dvojnega pripisa dobička v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij dodatno 2,50 % matematične rezervacije za delež dobička na bilančni presečni 
dan. 

 
6. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček SGF, ki sodijo v obračunsko skupino 2017R, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini:  
 
a) Delež od obresti v višini 2,00 % pogodbene matematične rezervacije v začetku tekočega zavarovalnega leta. 
 
b) Delež od vsotnega dobička oz. dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premij v višini 

0,25 ‰ pogodbenega rentnega kapitala. Vse pogodbe, ki so bile sklenjene s tekočim plačevanjem premije in 
z odlogom najmanj 15 let, prejmejo dodaten bonus iz upravljavskih stroškov v znesku 0,15 % pogodbenega 
rentnega kapitala za vsako leto odloga, porazdeljeno na 5 zadnjih let odloga.  

 
Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini deleža od obresti v skladu s 
točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe z enkratnim plačilom premije oz. v višini 
dvojnega deleža od obresti v skladu s točko a) od pogodbene matematične rezervacije za pogodbe s 
tekočim plačevanjem premij dodatno 2,50 % matematične rezervacije za delež dobička na bilančni presečni 
dan, ne glede na to, ali bo izplačilo v obliki rente ali v obliki kapitala. 

 
SKUPINA ZA DOBIČEK WVN 
1. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček WVN – razen pogodb obračunskih skupin 
2004, 2006, 2011, 2012, 2015 in 2016 (glej točke od 2. do 8.) – prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki 
veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,00 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 

zavarovalnega leta. 
 
b) Dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premije v višini 25 % premije za nevarnost 

smrti, ki je zajeta v skupni premiji tekočega zavarovalnega leta.  
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2. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček WVN, ki sodijo v obračunsko skupino 2004, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,00 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 

zavarovalnega leta. 
 
b) Dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premije v višini 25 % premije za nevarnost 

smrti, ki je zajeta v skupni premiji tekočega zavarovalnega leta. 
 
3. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček WVN, ki sodijo v obračunsko skupino 2006, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,25 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 

zavarovalnega leta. 
 
b) Dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premije v višini 25 % premije za nevarnost 

smrti, ki je zajeta v skupni premiji tekočega zavarovalnega leta. 
 
4. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček WVN, ki sodijo v obračunsko skupino 2011, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,50 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 

zavarovalnega leta. 
 
b) Dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premije v višini 25 % premije za nevarnost 

smrti, ki je zajeta v skupni premiji tekočega zavarovalnega leta. 
 
5. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček WVN, ki sodijo v obračunsko skupino 2012, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,75 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 

zavarovalnega leta. 
 
b) Dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premije v višini 25 % premije za nevarnost 

smrti, ki je zajeta v skupni premiji tekočega zavarovalnega leta. 
 
6. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček WVN, ki sodijo v obračunsko skupino 2015, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 1,00 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 

zavarovalnega leta. 
 
b) Dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premije v višini 25 % premije za nevarnost 

smrti, ki je zajeta v skupni premiji tekočega zavarovalnega leta. 
 
7. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček WVN, ki sodijo v obračunsko skupino 2016, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 1,50 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 

zavarovalnega leta. 
 
b) Dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premije v višini 25 % premije za nevarnost 

smrti, ki je zajeta v skupni premiji tekočega zavarovalnega leta. 
 
8. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček WVN, ki sodijo v obračunsko skupino 2017, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
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a) Delež od obresti v višini 2,00 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 
zavarovalnega leta. 

 
b) Dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premije v višini 25 % premije za nevarnost 

smrti, ki je zajeta v skupni premiji tekočega zavarovalnega leta. 
 
SKUPINA ZA DOBIČEK FLV 
 
1. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček FLV – razen pogodb, ki sodijo v obračunske skupine 2008, 2010 
in 2012 (glej točko 2.) – prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v 
naslednji višini: 
 
a) Pogodbe s tekočim plačevanjem premij: delež od dobička v višini 3 % premije, ki je obračunana za leto 2018. 

Pripis se izvede skladno z dogovorjeno dinamiko plačevanja. 
 
b) Pogodbe z enkratnim plačevanjem premije: delež od dobička v višini 3 ‰ enkratne premije osnovnega 

zavarovanja. Pripis se izvede na začetku zavarovalnega leta police, ki zapade v letu 2018. 
 
2. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček FVL, ki sodijo v obračunsko skupino 2008, 2010 ali 2012, 
prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v naslednji višini: 
 

Pri ohranjenem tekočem plačevanju premij se 0,3 % zadevnega premoženja sklada letno kot dobiček 
prerazporedi v vrednost enote premoženja. Pripis se izvede alikvotno skladno z dogovorjeno dinamiko 
plačevanja. 

 
3. Za deleže premij in deleže premoženja, ki so naloženi v kritnem skladu klasičnega življenjskega zavarovanja, 
se skupne obresti porazdelijo na osnovi enakomerne dnevne porazdelitve preko celega koledarskega leta in se 
tako ustrezni delni znesek tekoče pripisuje v dobro deležu kritnega sklad. Ustrezni matematični rezervaciji se v 
letu 2017 pripiše v dobro skupne obresti v višini 2,50 % letno. 
 
SKUPINA ZA DOBIČEK HLV 
 
Za naslednje obračunske skupine, ki spadajo v skupino za dobiček HLV velja: delež od obresti se porazdeli na 
osnovi enakomerne dnevne porazdelitve preko celega koledarskega leta in se tako ustrezni delni znesek tekoče 
pripisuje v dobro deležu kritnega sklada. 
 
1. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček HVL, ki sodijo v obračunsko skupino 2012, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji v letu 2017, delež od obresti v višini  0,75 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim 
načrtom. 
 
2. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček HVL, ki sodijo v obračunsko skupino 2015, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji v letu 2017, delež od obresti v višini  2,50 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim 
načrtom. 
 
3. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček HVL, ki sodijo v obračunsko skupino 2016, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji v letu 2017, delež od obresti v višini 1,50 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim 
načrtom. 
 
4. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček HVL, ki sodijo v obračunsko skupino 2016B, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji v letu 2017, delež od obresti v višini 2,00 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim 
načrtom. 
 
5. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček HVL, ki sodijo v obračunsko skupino 2017, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji v letu 2017, delež od obresti v višini 2,50 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim 
načrtom. 
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SKUPINA ZA DOBIČEK BU Z UDELEŽBO PRI DOBIČKU 
 
Vsa zavarovanja skupine za dobiček BU z udeležbo pri dobičku obračunske skupine 2000 prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v višini 35 % zavarovalne premije, ki se v 
koledarskem letu 2017 obrestovano zbirajo s 2,50 % in izplačajo ob izteku zavarovalnega obdobja. 
 
SKUPINA ZA DOBIČEK BU S PREMIJSKIM BONUSOM 
 
1. Vsa zavarovanja in dodatna zavarovanja skupine za dobiček BU s premijskim bonusom – razen pogodb, ki 
sodijo v obračunske skupine 2012, 2015 in 2016 (glej točko 2.) – prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki 
veljajo za te pogodbe, premijski bonus v višini 35 % zavarovalne premije oz. dodatne zavarovalne premije, ki se 
obračuna v zavarovalnem letu, ki se začne v letu 2017. 
 
2. Vsa zavarovanja in dodatna zavarovanja skupine za dobiček BU s premijskim bonusom – razen pogodb, ki 
sodijo v obračunske skupine 2012, 2015 in 2016 – prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te 
pogodbe, premijski bonus v višini 35 % zavarovalne premije oz. dodatne zavarovalne premije, ki se obračuna v 
zavarovalnem letu, ki se začne v letu 2017. 
 
3. Vse zavarovalne pogodbe s tekočim izplačevanjem rent, ki sodijo v obračunsko skupino 2012 in so najmanj v 
drugem letu tekočega izplačevanja rente za primer izgube poklicne sposobnosti, prejmejo za tekoče rente od 1. 
januarja 2018 povišanje v višini 0,75 % nazadnje izplačane rente. 
 
4. Vse zavarovalne pogodbe s tekočim izplačevanjem rent, ki sodijo v obračunsko skupino 2015 in so najmanj v 
drugem letu tekočega izplačevanja rente za primer izgube poklicne sposobnosti, prejmejo za tekoče rente od 1. 
januarja 2018 povišanje v višini 1,25 % nazadnje izplačane rente. 
 
5. Vse zavarovalne pogodbe s tekočim izplačevanjem rent, ki sodijo v obračunsko skupino 2016 in so najmanj v 
drugem letu tekočega izplačevanja rente za primer izgube poklicne sposobnosti, prejmejo za tekoče rente od 1. 
januarja 2018 povišanje v višini 2,50 % nazadnje izplačane rente. 
 
SKUPINA ZA DOBIČEK K/DD-DODATNO ZAVAROVANJE 
 
1. Vsa zavarovanja in dodatna zavarovanja skupine za dobiček K – razen pogodb, ki sodijo v obračunske skupine 
99, 05, 12, 15 in 16 (glej točke 2. do 4.) – prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, 
premijski bonus v višini 25 % premije, ki se obračuna v zavarovalnem letu, ki se začne v letu 2017. 
 
2. Vsa zavarovanja skupine za dobiček K, ki sodijo v obračunsko skupino 99, prejmejo v skladu z zavarovalnimi 
pogoji, ki veljajo za te pogodbe, premijski bonus v višini 65 % premije, ki se obračuna v zavarovalnem letu, ki se 
začne v letu 2017. 
 
3. Vsa zavarovanja skupine za dobiček K, ki sodijo v obračunsko skupino 05, prejmejo v skladu z zavarovalnimi 
pogoji, ki veljajo za te pogodbe, premijski bonus v naslednji višini: 
 
a) 65 % premije, ki se obračuna v zavarovalnem letu, ki se začne v koledarskem letu 2017, za cenike 3GP, 

3FP, H3P, H3G, K3P oz. K3G. 
 
b) 20 % premije, ki se obračuna v zavarovalnem letu, ki se začne v koledarskem letu 2017, za vse druge 

cenike. 
 
4. Vsa zavarovanja skupine za dobiček K, ki sodijo v obračunske skupine 12, 15 oz 16, prejmejo v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, premijski bonus v višini 50 % premije, ki se obračuna za 
zavarovalno leto, ki se začne v letu 2017. 
 
5. Vsa dodatna zavarovanja skupine za dobiček DD, ki sodijo v obračunske skupine 2012, 2015 oz. .2016, 
prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, premijski bonus v višini 10 % premije 
dodatnega zavarovanja, ki se obračuna v zavarovalnem letu, ki se začne v koledarskem letu 2017. 
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SKUPINA ZA DOBIČEK FI 
 
Vsa zavarovanja skupine za dobiček FI, ki sodijo v obračunsko skupino 2016, prejmejo v skladu z zavarovalnimi 
pogoji, ki veljajo za te pogodbe, premijski bonus v višini 50 % premije, ki se obračuna v zavarovalnem letu, ki se 
začne v letu 2017. 
 
SKUPINA ZA DOBIČEK R 
 
1. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček R (vključno s pogodbami obračunskih skupin 87 in 99) – razen 
pogodb z že začetim izplačevanjem rent – prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, 
pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od obresti v višini 0,00 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 

zavarovalnega leta. 
 
b) Dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premije v višini 1 ‰ pogodbene vrednosti 

rentnega kapitala oz. vsote za doživetje. 
 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini deleža od obresti v skladu s 

točko a) od celotnega zapadlega kapitala. 
 
2. Pri zavarovalnih pogodbah z že začetim izplačevanjem rente, ki ne sodijo v obračunske skupine 2000, 2004, 
2006, 2011, 2012, 2015, 2016 ali 2017 (glej točke od 3. do 10.) in so najmanj v drugem letu tekočega 
izplačevanja rente, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 0,00 % nazadnje izplačane rente. 
Pri dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. januarja 2016 nespremenjeno 
2,50 %.  
 
3. Pri zavarovalnih pogodbah z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunski razred 2000, in so najmanj 
v drugem letu tekočega izplačevanja rente, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 0,00 % 
nazadnje izplačane rente. Pri dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. januarja 
2016 nespremenjeno 2,50 %. 
 
4. Pri zavarovalnih pogodbah z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunsko skupino 2004, in so 
najmanj v drugem letu tekočega izplačevanja rente, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 
0,00 % nazadnje izplačane rente.  Pri dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. 
januarja 2016 nespremenjeno 2,50 %. 
 
5. Pri zavarovalnih pogodbah z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunsko skupino 2006, in so 
najmanj v drugem letu tekočega izplačevanja rente, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 
0,25 % nazadnje izplačane rente. Pri dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. 
januarja 2016 nespremenjeno 2,50 %. 
 
6. Pri zavarovalnih pogodbah z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunsko skupino 2011, in so 
najmanj v drugem letu tekočega izplačevanja rente, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 
0,50 % nazadnje izplačane rente. Pri dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. 
januarja 2016 nespremenjeno 2,50 %. 
 
7. Pri zavarovalnih pogodbah z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunsko skupino 2012, in so 
najmanj v drugem letu tekočega izplačevanja rente, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 
0,75 % nazadnje izplačane rente. Pri dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. 
januarja 2016 nespremenjeno 2,50 %. 
 
8. Pri zavarovalnih pogodbah z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunsko skupino 2015, in so 
najmanj v drugem letu tekočega izplačevanja rente, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 
1,00 % nazadnje izplačane rente. Pri dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. 
januarja 2016 nespremenjeno 2,50 %.  
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9. Pri zavarovalnih pogodbah z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunsko skupino 2016, in so 
najmanj v drugem letu tekočega izplačevanja rente, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 
1,50 % nazadnje izplačane rente. Pri dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. 
januarja 2016 nespremenjeno 2,50 %. 
 
10. Pri zavarovalnih pogodbah z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunsko skupino 2017, prejmejo 
že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 0,00 % nazadnje izplačane rente. Pri dogovoru o bonusni renti 
ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. januarja 2016 nespremenjeno 2,50 %. 
 
SKUPINA ZA DOBIČEK Z 
 
Vse zavarovalne pogodbe dodatnega pokojninskega zavarovanja skupine za dobiček Z – razen pogodb z že 
začetim izplačevanjem rent – prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, 
pripis dobička v naslednji višini: 
 
a) Delež od dobička v višini 0,00 % matematičnih rezervacij v skladu s poslovnim načrtom v začetku tekočega 

zavarovalnega leta. 
 
b) Dodatni delež od dobička pri ohranjenem tekočem plačevanju premije v višini 1 ‰ pogodbene vrednosti 

rentnega kapitala. 
 
c) Končni delež od dobička pri zapadlosti kapitala za doživetje v letu 2018 v višini deleža od obresti v skladu s 

točko a) od celotnega zapadlega kapitala. 
  
2. Pri vseh pogodbah dodatnega pokojninskega zavarovanja skupine za dobiček Z z že začetim izplačevanjem 
rente, ki ne sodijo v obračunske skupine 2012 , 2012U, 2015, 2015U, 2016 oz. 2016U in so najmanj v drugem 
letu tekočega izplačevanja rente, prejmejo tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 0,00 % nazadnje 
izplačane rente. 
 
3. Pri vseh pogodbah dodatnega pokojninskega zavarovanja skupine za dobiček Z z že začetim izplačevanjem 
rente, ki sodijo v obračunsko skupino 2012 oz. 2012U in so najmanj v drugem letu tekočega izplačevanja rente, 
prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 0,75 % nazadnje izplačane rente. 
 
4. Pri vseh pogodbah dodatnega pokojninskega zavarovanja skupine za dobiček Z z že začetim izplačevanjem 
rente, ki sodijo v obračunsko skupino 2015 oz. 2015U in so najmanj v drugem letu tekočega izplačevanja rente, 
prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 1,00 % nazadnje izplačane rente. 
 
5. Pri vseh pogodbah dodatnega pokojninskega zavarovanja skupine za dobiček Z z že začetim izplačevanjem 
rente, ki sodijo v obračunsko skupino 2016 oz. 2016U in so najmanj v drugem letu tekočega izplačevanja rente, 
prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 1,50 % nazadnje izplačane rente. 
 
SKUPINA ZA DOBIČEK FPZ 
 
1. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček FPZ v pogodbeni obliki »Single« prejmejo – dokler prvo izplačilo 
rente še ni zapadlo v plačilo – v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, pripis dobička v višini 25 
% premije za nevarnost smrti v začetku tekočega zavarovalnega leta. Te se pripišejo investicijskemu skladu za 
nakup enot premoženja sklada. 
 
2. Od trenutka sprostitve likvidnih sredstev veljajo za zavarovalne pogodbe skupine za dobiček FPZ določbe 
skupine za dobiček Z. 
 
SKUPINA ZA DOBIČEK BKV 
 
1. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček BKV, ki sodijo v obračunsko skupino 2006, 2011, 2012, 2012U, 
2015, 2015U, 2016 ali 2016U z enakomerno porazdelitvijo pripisa, prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki 
veljajo za te pogodbe, udeležbo pri dobičku v naslednji višini: 
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Za celotno koledarsko leto sprejeta udeležba pri dobičku ter zajamčeno najnižje obrestovanje se 
porazdelita na osnovi enakomerne mesečne razporeditve preko celega koledarskega leta, ustrezni delni 
znesek pa se v dobro pripiše posameznemu deležu kritnega sklada. Ustrezni matematični rezervaciji se 
v letu 2017 v dobro pripišejo skupne obresti kot vsota iz udeležbe pri dobičku in zajamčenega najnižjega 
obrestovanja v skupnem obsegu 2,50 % letno. 

 
2. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček BKV, ki sodijo v obračunsko skupino 2006 s pripisom glede na 
presečni datum, prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, udeležbo pri dobičku v 
naslednji višini: 
 

Delež od obresti v višini 0,25 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku 
tekočega zavarovalnega leta.  

 
3. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček BKV, ki sodijo v obračunsko skupino 2011 s pripisom glede na 
presečni datum, prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, udeležbo pri dobičku v 
naslednji višini: 
 

Delež od obresti v višini 0,50 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku 
tekočega zavarovalnega leta.  

 
4. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček BKV, ki sodijo v obračunsko skupino 2012 oz. 2012U s pripisom 
glede na presečni datum, prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, udeležbo pri dobičku 
v naslednji višini: 
 

Delež od obresti v višini 0,75 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku 
tekočega zavarovalnega leta. 

 
5. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček BKV, ki sodijo v obračunsko skupino 2015 oz. 2015U s pripisom 
glede na presečni datum, prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, udeležbo pri dobičku 
v naslednji višini: 
 

Delež od obresti v višini 1,00 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku 
tekočega zavarovalnega leta.  

 
6. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček BKV, ki sodijo v obračunsko skupino 2016 oz. 2016U s pripisom 
glede na presečni datum, prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, udeležbo pri dobičku 
v naslednji višini: 
 

Delež od obresti v višini 1,50 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku 
tekočega zavarovalnega leta. 

 
7. Vse zavarovalne pogodbe skupine za dobiček BKV, ki sodijo v obračunsko skupino 2017 oz. 2017U s pripisom 
glede na presečni datum, prejmejo v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki veljajo za te pogodbe, udeležbo pri dobičku 
v naslednji višini: 
 

Delež od obresti v višini 2,00 % matematične rezervacije v skladu s poslovnim načrtom v začetku 
tekočega zavarovalnega leta. 

 
8. Pri zavarovalnih pogodbah skupine za dobiček BKV z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunsko 
skupino 2006, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 0,25 % nazadnje izplačane rente. Pri 
dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. januarja 2016 nespremenjeno 2,50 
%. 
 
9. Pri zavarovalnih pogodbah skupine za dobiček BKV z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunsko 
skupino 2011, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 0,50 % nazadnje izplačane rente. Pri 
dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. januarja 2016 nespremenjeno 2,50 
%. 
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10. Pri zavarovalnih pogodbah skupine za dobiček BKV z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunsko 
skupino 2012 oz. 2012U, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 0,75 % nazadnje izplačane 
rente. Pri dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. januarja 2016 
nespremenjeno 2,50 %. 
 
11. Pri zavarovalnih pogodbah skupine za dobiček BKV z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunsko 
skupino 2015 oz. 2015U, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 1,00 % nazadnje izplačane 
rente. Pri dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. januarja 2016 
nespremenjeno 2,50 %. 
 
12. Pri zavarovalnih pogodbah skupine za dobiček BKV z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunsko 
skupino 2016 oz. 2016U, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 1,50 % nazadnje izplačane 
rente. Pri dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. januarja 2016 
nespremenjeno 2,50 %. 
 
13. Pri zavarovalnih pogodbah skupine za dobiček BKV z že začetim izplačevanjem rente, ki sodijo v obračunsko 
skupino 2017 oz. 2017U, prejmejo že tekoče rente od 1. januarja 2018 povišanje za 2,00 % nazadnje izplačane 
rente. Pri dogovoru o bonusni renti ni povišanja, bonusna obrestna mera znaša od 1. januarja 2016 
nespremenjeno 2,50 %. 
 
NEZGODNO ZAVAROVANJE 
 
SKUPINA ZA DOBIČEK U 
 
Pri zavarovalnih pogodbah skupine za dobiček U s tekočim izplačevanjem nezgodne rente, tekoče rente, ki se 
izplačujejo od 1. januarja 2017, niso povišane. 


