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ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI

Inteligentno naložen denar.
Izkoristite prednosti 
življenjskega zavarovanja.

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote skladov z enkratno premijo

NE BOSTE SAMI V UTRIPU ČASA: HYBRID INVEST
VI STE FLEKSIBILNI – MI DRŽIMO OBLJUBO

Pri vseh številnih možnostih vam bo Wiener Städtische stala ob strani trdno kot skala.

✔  ENO ZAGOTOVO DRŽI: RENTNE TABLICE
Morebiti nanje niste niti pomislili, a so izredno pomembne za 
prihodnost: rentne tablice. Jamčimo za rentne tablice v vred-
nostih, kot so veljale ob sklenitvi pogodbe. Ob vedno daljši 
pričakovani življenjski dobi to pomeni: pravico do višje pokoj-
nine, v kolikor se odločite za izplačilo v obliki rente.

✔  ZAGOTOVLJENA VARNOST
Vaši najbližji so zavarovani s kritnim kapitalom plus 10 %. Za 
upravičenca določite osebo po vaši želji. Pri naložbi v klasični 
notranji sklad v skladu z VAG, vam je zagotovljena zavaroval-
nina z ustrezno udeležbo na dobičku.

RAZMIŠLJAMO SKUPAJ Z VAMI – IN NAREDIMO TO, KAR ŽELITE
Z rednimi kontrolami bo vaš HYBRID INVEST ostal ustrezno usmerjen. Pomagali vam bomo, da boste svojo finančno naložbo 
vodili v skladu z vašimi željami. Zato smo vgradili naslednja kontrolna mehanizma:

✔  PRERAZPOREDITEV: ZAVARUJTE DOBIČKE
Razveseljivo dejstvo: Tečajni dobički rastejo in želite jih za-
varovati. Z izbiro »Lock-in« lahko donose sklada avtomatsko 
prerazporedite v notranji sklad. Sporočili nam boste, v ka-
kšnem odstotnem deležu želite prerazporediti dobiček – in 
samodejno ga bomo prerazporedili enkrat letno.

DALJNOVIDNOST

Kar vam je všeč danes, bo morebiti jutri že zastarelo. Zato se 
HYBRID INVEST prilagaja vam.
Mnoge odločitve boste sprejeli šele čez čas, ko si boste pos-
tavljali vprašanja:

Ali lahko svoj denar naložim tudi za dlje kot 10, 15 let?
S svojo naložbo fleksibilno razpolagate.

Kako lahko spremenim sklade, če želim denimo več varnosti?
Dvakrat mesečno lahko brezplačno spremenite sklade ali 
povišate delež notranjega sklada.

Kaj je bolje: renta ali izplačilo kapitala?
Fleksibilna možnost izplačil.

Če želim vlagati več in doplačati višji znesek, je to možno?
Doplačilo je možno že od 1.000,– evrov naprej.

Potrebujem del denarja. Lahko kaj dvignem?
Delna izplačila2 so možna.

Odgovori:
HYBRID INVEST je kot življenje. Spremenljivo. 
Vendar je vse v vaših rokah.
 

✔  SISTEM ZGODNJEGA ALARMIRANJA: UPRAVLJANJE 
GLEDE NA POTEK NALOŽBE
Upravljanje glede na potek naložbe je naš sistem zgodnjega 
alarmiranja, kar je še ena brezplačna storitev, ki zagotavlja 
vašo varnost. Pet let pred potekom pogodbe lahko svoje po-
godbeno premoženje zavarujete pred visokimi tečajnimi ni-
hanji. Preprosto se odločite za postopno zamenjavo za manj 
tvegane sklade. Samodejno – glede na vaše cilje in želje. 
Pravočasno vas bomo obvestili in vam predlagali ustrezne 
rešitve.

1 Ne boste pridobili enot premoženja sklada, temveč se pogodba prilagaja 
v skladu z razvojem vrednosti enot premoženja sklada, ki se vaši pogodbi 
pripišejo zgolj računsko.

2 Po dvigu kapitala mora preostala odkupna vrednost pogodbe znašati vsaj 
3.000,- evrov. V primeru dviga kapitala pred potekom 10 let od sklenitve 
pogodbe je potrebno obračunati in plačati vse predpisane davke. Dodatna 
doplačila so možna do višine enkratne premije, ki je bila dogovorjena ob 
sklenitvi zavarovanja, v okviru vsakokrat veljavnih davčnih predpisov. 

3 Najkrajše pogodbeno obdobje znaša 10 let. V skladu z Zakonom o davku od 
prometa zavarovalnih poslov se davka od prometa zavarovalnih poslov ne 
plačuje od življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovano obdobje ni krajše 
od dobe 10 let.

DOVOLITE, DA
VAM SVETUJEMO
na brezplačni  telefonski številki
080 12 68 ali pokličite
svojega svetovalca! 
wienerstaedtische.si

EDINSTVENA KOMBINACIJA

Naložbeno in klasično življenjsko zavarovanje
•	 Varnost	 in	 možnosti	 donosa	 v	 enem	 –	 razmerje	

izberete sami.
•	 Delež	skladov	do	100	%,	delež	notranjega	sklada	do	

90 %.

GLOBALNE MOŽNOSTI

Mednarodni finančni trgi
•	 Na	 izbiro	 je	 več	 kot	 100	 mednarodno	 uspešnih	

skladov.
•	 Aktivno	 lahko	 sodelujete	 na	 finančnih	 trgih,	 delež	

skladov je lahko do 100 %.
•	 Svojo	 naložbeno	 strategijo	 boste	 izbrali	 vi:	 bodisi	

visoke možnosti donosa ali več varnosti.

FLEKSIBILNO S ŠTEVILNIMI OPCIJAMI

Sestavine po vašem okusu
•	 Povedali	nam	boste,	koliko	želite	vložiti.	
 Od 3.000,– evrov naprej.
•	 Dvakrat	mesečno	lahko	sklade	zamenjate	brezplačno.
•	 Čas	razpolaganja	je	odprt	(min.	10	let).3
•	 Nad	1.000,–	evrov	lahko	doplačate	kadarkoli.

•	 V	času	veljavnosti	pogodbe	lahko	dvigujete	tudi	delne	
zneske.2

•	 Ob	koncu	se	sami	odločite	o	načinu	in	trajanju	izplačila. 

IZKORISTITE DAVČNE UGODNOSTI

Prihranili si boste dohodnino
•	 Vaš	dobiček	 je	oproščen	dohodnine	pod	določenimi	

pogoji*.
•	 Dolgoročno	 in	ob	dobrem	razvoju	 tečajev	se	vam	to	

gotovo izplača.

TRAJNA VARNOST

Opora za vas in vaše najbližje
•	 Tako	 imenovano	 jamstvo	 rentnih	 tablic	 zagotavlja 

izračun rente na današnji ravni.
•	 Ničesar	 ne	 boste	 izgubili:	 V	 primeru	 smrti	 prejmejo	

vaši upravičenci kritni kapital plus 10 %, skupaj torej 
110 % vrednosti premoženja v skladih.

•	 Za	upravičenca	 izberete	 osebo,	 ki	 jo	 želite.	 Povsem	
neodvisno od dedovanja.

Za dodatne informacije enostavno pokličite svojega svetoval-
ca pri Wiener Städtische ali brezplačno telefonsko številko, 
namenjeno vsem vprašanjem o zavarovanjih.

Brezplačna telefonska številka 080 12 68
info@wienerstaedtische.si 
wienerstaedtische.si

Zaradi lažje berljivosti in razumljivosti v besedilu niso uporabljene osebne 
oznake za oba spola. V smislu enakopravnosti veljajo osebne oznake za oba 
spola.

Opomba: Namen te zloženke je kratka in osnovna predstavitev našega pro-
dukta. 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 v dokumentaciji 
obvezujoče ponudbe, na polici in v pripadajočih zavarovalnih pogojih. Doku-
ment s ključnimi informacijami o produktu je na voljo pri vašem svetovalcu v 
tiskani ali elektronski obliki (po el. pošti). Vsakokrat veljavno različico besedila 
najdete tudi na naši spletni strani wienerstaedtische.si FINANČNA

NALOŽBA S
PRAVIM PRISTOPOM
HYBRID INVEST



 

 

 

 
 

 

Širok nabor skladov Možnosti podrobno

KAKŠNI SO VAŠI NAČRTI?

POMEMBNA JE VSEBINA POGLEJMO NATANČNEJE

PRILAGODILI SE BOMO VAM
  
Ni pomembno, koliko ste stari, temveč kakšni so vaši cilji!
Nekateri nekaj podedujejo, drugi želijo ustvariti premoženje 
za svoje otroke, za tretje pa so obresti na varčevalnem računu 
preprosto prenizke ... Kaj pa želite vi?
Pri Wiener Städtische smo razvili obliko finančne naložbe, ki 
je zelo fleksibilna, vsaj kar zadeva vašo finančno prihodnost. 
HYBRID INVEST, za sodobne ljudi, kot ste vi.

Pri naložbi HYBRID INVEST vplačate enkratni znesek od 
višine 3.000,– evrov naprej in izberete svojo individualno 
naložbeno strategijo – v okviru življenjskega zavarovanja z 
nalaganjem v sklade in v klasični notranji sklad. Potem teče 
vse samodejno, če tako želite. Če ne, lahko svoj izbor naložb 
kadarkoli spremenite. HYBRID INVEST se nenehno prilagaja.
 

GLADKI PREHODI
  
Meje naložbe HYBRID INVEST so prehodne. Glede na ži-
vljenjsko in tržno situacijo lahko HYBRID INVEST oblikujete 
in prilagodite individualno. Svojim predstavam, svojim priča-
kovanjem, svojim željam. Povsem fleksibilno.

Naložbeni spekter je širok – sami se odločite, kakšno bo raz-
merje med investicijskimi skladi in klasičnim notranjim skla-
dom, torej razmerje med tveganjem in varnostjo. S časom 
lahko vidiku varnosti dodate večjo težo. Za kakšno obdobje 
naj bo sklenjena vaša pogodba (najmanj 10 let), želite kaj do-
plačati oz. kako naj se ob koncu zavarovalnega obdobja izpla-
ča denar, v enkratnem znesku ali tekoče? Na voljo boste imeli 
dovolj časa. Če se spremeni vaše življenje, se lahko spremeni 
tudi vaša naložba HYBRID INVEST.
Kaj ostane: Wiener Städtische kot vaš zanesljiv partner in 
davčne ugodnosti (brez dohodnine pod določenimi pogoji*) 
življenjskega zavarovanja, vezanega na enote skladov.

* Pri 10 ali več letnem trajanju naložbe ni obveznosti plačila dohodnine
 (zavarovalec in upravičenec do zavarovalne vsote mora biti ena in ista oseba).
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   DAVČNA UGODNOST

ZMAGOVALNA
TROJICA

z globalno
uspešnimi
skladi

pri dohodnini pod 
določenimi pogoji*

z možnostjo klasičnega
življenjskega zavarovanja

SESTAVINE PO VAŠEM OKUSU

Kot bi imeli pred seboj recept: Vse je odvisno od sestavin, zato jih izberite po svojem okusu. Na voljo imate več kot 100 medna-
rodno uspešnih skladov in vanje lahko vložite do 100 % premoženja.1 Tako rastejo možnosti donosa, a se povečuje tudi tveganje. 
Do 90 % premoženja lahko vložite tudi v klasični notranji sklad – to povečuje varnost in načrtovanje. Vi se odločite, kaj boste dali 
v lonec. Češnja na torti produkta HYBRID INVEST je vsekakor davčna ugodnost (brez dohodnine pod določenimi pogoji*).

SMER BOSTE POKAZALI VI

Sami se boste odločili, kakšna bo porazdelitev premije, ki jo vlagate in katere sklade boste kombinirali. Rezultat je vaša osebna, 
individualna kombinacija klasičnega notranjega sklada in naložbe v investicijske sklade, ki jo lahko ob upoštevanju vaših priča-
kovanj glede donosa in pripravljenosti tveganja razvrstimo v tri različne tipe naložb.

Spodnji grafi prikazujejo, kako lahko sestavite svojo naložbo iz skladov in notranjega sklada, v skladu z vašim naložbenim tipom:

1. VISOKA DONOSNOST 2. URAVNOTEŽENOST 3. VARNOST

 
 
 
 
 

visoka naložba v sklade,
npr. 80 % skladov

Časovnica

MOŽNOSTI DONOSA

nizka naložba v sklade, 
npr. 20 % notranjega sklada

visoka klasična naložba,
npr. 80 % notranjega sklada

nizka klasična naložba,
         npr. 20 % skladov

VARNOST
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Notranji sklad 
20 %

Naložba v sklade
80 %

•      • Notranji sklad 
50 %

Naložba v sklade
50 %    • 

• 

Notranji sklad 
80 %

Naložba v sklade 
20 %

Kdor želi nekoliko bolj dinamično na-
ložbo HYBRID INVEST, bo izbral razli-
čico z visokim potencialom donosa in 
bo izkoristil priložnosti na trgu. Meje 
so prehodne, lestvica sega do 100 % 
naložbe v sklade. Ni vas strah nihanj 
tečajev in vrednosti.

Kdor daje prednost zlati sredini, bo 
izbral uravnoteženo različico, kjer 
je naložba v sklade in notranji sklad 
porazdeljena enakomerno. Z obeh 
strani boste izbrali najboljše. Nihanje 
vrednosti pri skladih umirja, na drugi 
strani stabilni notranji sklad.

Kdor želi biti povsem na varni strani, 
bo zaupal klasični naložbi z udeležbo 
pri dobičku in zagotovljeno varnostjo. 
V notranji sklad lahko vložite do 90 % 
premoženja (po avstr. Zakonu o nad-
zoru zavarovalnih družb VAG). Tako 
so nihanja vrednosti le malo verjetna.

1 Ne boste pridobili enot premoženja sklada, temveč se pogodba prilagaja v skladu z razvojem vrednosti enot premoženja sklada, ki se vaši pogodbi pripišejo zgolj 
računsko.

2 Po dvigu kapitala mora preostala odkupna vrednost pogodbe znašati vsaj 3.000,- evrov. V primeru dviga kapitala pred potekom 10 let od sklenitve pogodbe je 
potrebno obračunati in plačati vse predpisane davke. Dodatna doplačila so možna do višine enkratne premije, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi zavarovanja, v 
okviru vsakokrat veljavnih davčnih predpisov.

3 Najkrajše pogodbeno obdobje znaša 10 let. V skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se davka od prometa zavarovalnih poslov ne plačuje od 
življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovano obdobje ni krajše od dobe 10 let.

✔  NAJPREJ ODLOČATE VI
Izberete znesek, ki ga želite naložiti (od 3.000,– evrov nap-
rej), in sestavo naložbe HYBRID INVEST, to pomeni, da se 
odločite, kje na lestvici med visoko donosnostjo in varnostjo 
želite umestiti svojo finančno naložbo.

✔  KDO BO UPRAVIČENEC?
Z naložbo HYBRID INVEST hkrati zavarujete tudi svoje so-
rodnike. Ali tudi koga drugega po vaši izbiri. Ne glede na de-
dovanje lahko za upravičenca določite kogarkoli, ki prejme 
v primeru smrti trenutno vrednost premoženja povečano za 
10 %, torej 110 % vrednosti premoženja v skladih.

✔  PROSTA IZBIRA SKLADOV
Sklade izberete povsem prosto – iz naše široke palete med-
narodno uspešnih skladov. Poudarke boste opredelili sami, 
vaša izbira bo nato računsko pripisana vaši pogodbi.
 

✔  SPREMEMBA, PROSIM!
Svojo naložbeno strategijo lahko vedno prilagajate, dvakrat  
mesečno lahko brezplačno spremenite sklade ali povišate 
delež notranjega sklada. Na tak način se hitro odzivate na ak-
tualno tržno situacijo. Ali na svojo osebno situacijo. Dobičke 
lahko prerazporedite v varnejši notranji sklad.

✔  VPLAČILO IN IZPLAČILO
Kadarkoli lahko vplačate dodatni znesek, že od 1.000,– evrov 
naprej, ali pa vam brez stroškov izplačamo delne zneske,2 
če znaša ostanek odkupne vrednosti pogodbe vsaj 3.000,– 
evrov. Povsem v skladu z vašimi zahtevami in življenjskimi 
obdobji.

✔  HAPPY END
Po preteku najkrajšega zavarovalnega obdobja (10 let) se 
odločite, kaj želite s svojim denarjem. Lahko ga pustite na ra-
čunu in upravljate z njim naprej ali pa se odločite za izplačilo: 
kot kapital ali v obliki rente, denimo kot dodatno rento za do-
ločen čas ali kot doživljenjsko rento.

NAJBOLJŠE: NI DOHODNINE POD DOLOČENIMI POGOJI

Če vlagate neposredno v sklade z vrednostnimi papirji, plačate 27,5 % davka na kapitalski dobiček prvih 5 let, nato pa se sto-
pnja davka vsakih naslednjih pet let lastništva kapitala, znižuje na 20 %, 15 % in 10 %. Po 20 letih lastništva se dohodnine ne 
plača več. Pri mnogih drugih oblikah varčevanja boste plačali 27,5 % davka na vaš dobiček. Slednje si lahko torej prihranite! Pri 
življenjskem zavarovanju HYBRID INVEST ni dohodnine pri trajanju naložbe 10 let ali več let in pod pogojem, da sta zavarovalec 
in upravičenec ista oseba*. 

 

HYBRID
INVEST

FLEKSIBILNA NALOŽBA
Bolj klasična ali naložbena.

FLEKSIBILNI ČAS
Zaradi prostega razpolaganja lahko 

pogodbo prilagajate svojim potrebam.

FLEKSIBILNA DOPLAČILA
Možna že od 1.000,– evrov naprej.

FLEKSIBILNA IZPLAČILA
Delna izplačila2 so možna med trajanjem pogodbenega 
razmerja, ob koncu pa lahko izberete med izplačilom 

kapitala ali dodatne rente.

DAVČNE UGODNOSTI
Pri HYBRID INVEST ni dohodnine 
pod določenimi pogoji*.

OPORA
Prosta izbira upravičenca, 
ne glede na dedovanje.


