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Junior
štipendijsko
naložbeno zavarovanje
Kot starši si želimo, da bi svojemu otroku vedno stali ob strani, mu peli uspavanke,
popihali ranico, če bo padel s kolesom. Radi bi plesali na njegovi poroki, mu pomagali
kupiti stanovanje in pazili na njegove otroke. Radi bi mu podarili ves svet.
Junior štipendijsko naložbeno zavarovanje
vam nudi

Prilagodljivost Junior štipendijskega
naložbenega zavarovanja

•
•
•
•

• Med trajanjem zavarovanja lahko zvišate ali znižate
zavarovalno premijo in s tem zavarovalno vsoto.
Zavarovanje je prilagodljivo in ga lahko oblikujete glede
na vaše potrebe.
• Premoženje lahko prenašate med posameznimi skladi.
Tako lahko soodločate o tem, kakšen donos želite.
Zahtevate lahko spremembo razdelitve bodoče premije
med posamezne izbrane sklade oz. zamenjavo skladov.
• Plačevanje premije lahko miruje za obdobje enega leta.
• Kadarkoli lahko vplačate dodatno premijo kot enkratno
vplačilo.

•

•
•
•

Finančno varnost otroka v primeru smrti staršev.
Zavarovanje za primer nezgode otroka.
Vstop na kapitalske trge že z nizkimi vložki.
Investiranje denarnih sredstev med tremi naložbenimi
strategijami.
Aktivno upravljanje vašega premoženja v primeru
izbire naložbene strategije imenovane individualna
izbira naložbenega portfelja ali naložbne strategije
imenovane varčevalni cilji. Strukturo vaše košarice
skladov bo izkušena skupina upraljavcev sproti
spremljala in prilagajala.
Potencial doseganja višjih donosov kot pri klasičnih
oblikah zavarovanja.
Možnost spremembe in prilagodljivost oblike
zavarovanja glede na vaše želje in potrebe.
Privarčevana sredstva lahko upravičencu izplačamo v
enkratnem znesku ali z mesečnimi izplačili v obliki rente
(štipendije).

Značilnosti zavarovanja
Pristopna starost zavarovane osebe

Od 15 do 70 let.

Zavarovalna doba

Od 5 do 25 let.

Plačilo premije

Obročno (mesečno, četrtletno, polletno ali letno).

Mesečna premija

Najmanj 20 EUR.

Izplačila

• Ob poteku zavarovalne dobe: vrednost premoženja po polici.
• V primeru smrti: zavarovalna vsota za primer smrti, ki je enaka seštevku vseh
bodočih neplačanih premij osnovnega zavarovanja, do poteka zavarovalne dobe.
Zavarovalna vsota za primer smrti se vplača v sklad z zajamčenim donosom. Prav
tako pa se v sklad opravi prenos premoženja po polici. Izplačilo je možno kadarkoli v
času trajanja zavarovanja.

Dodatna zavarovanja

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok.

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE OTROK
K Junior štipendijskemu naložbenemu zavarovanju lahko priključite tudi nezgodno
zavarovanje otrok.
Nezgodno zavarovanje otrok lahko sklenete za otroke od rojstva do 25. leta starosti. Izbirate lahko med različnimi
kombinacijami premij in zavarovalnih kritij. Kombinacije vključujejo zavarovanje za primer nezgodne smrti (za otroke od 15.
leta starosti), invalidnosti, dnevne odškodnine in pa bolnišničnega dne ter mesečne nezgodne rente.

Progresivno izplačilo zavarovalne vsote za invalidnost
Pri dodatnem nezgodnem zavarovanju otrok se invalidnost izplača po progresivni
lestvici. To pomeni, da v primerih, ko ima nezgoda po tabeli invalidnosti za
posledico več kot 50 % invalidnost, izplača zavarovalnica poleg 50 % dogovorjene
zavarovalne vsote za invalidnost, še 3 % zavarovalne vsote za invalidnost za vsak
% invalidnosti nad 50 %. Pri 100 % invalidnosti se izplača podvojena zavarovalna
vsota za nezgodno invalidnost.

Dodatno
nezgodno
zavarovanje
otrok

Informativni izračun*
Mesečna premija

Vsota vplačanih
premij

Zavarovalna vsota za
primer smrti***

20
35
50

4.800
8.400
12.000

4.800
8.400
12.000

Premoženje ob poteku
zavarovalne dobe pri
7 % letnem donosu
7.024
13.536
20.049

Mesečna renta**
za obdobje 5 let
116,50
224,96
333,44

*Pristopna starost zavarovanca v letu 2017: 30 let, zavarovalna doba: 20 let
**Časovno omejena renta z zajamčeno dobo izplačevanja
***Navedena višina velja ob sklenitvi zavarovanja, tekom zavarovanja pa je zavarovalna vsota za smrt enaka seštevku vseh bodočih neplačanih premij osnovnega
zavarovanja, do poteka zavarovalne dobe.

Izbirate lahko med
tremi naložbenimi strategijami
1.
Individualna
izbira
naložbenega
portfelja

2.
Varčevalni
cilji

3.
Izbira skladov
iz naše
ponudbe

(v EUR)

Individualna izbira
naložbenega portfelja
Izbirate lahko med:
Delniškim naložbenim portfeljem

Uravnoteženim naložbenim portfeljem

Primer delniškega naložbenega portfelja:

Primer uravnoteženega naložbenega portfelja:

je aktivno upravljana košarica skladov Krovnega sklada
Infond, ki je sestavljena iz 100 % delniških skladov
ne glede na dogajanje na kapitalskih trgih. Tveganje
delniškega naložbenega portfelja je ustrezno tveganjem
na delniških trgih.

je aktivno upravljana košarica skladov Krovnega sklada
Infond. Strukturo uravnoteženega naložbenega portfelja
predstavljajo delniški skladi med 40 % in 60 % ter
obvezniški skladi, skladi denarnega trga in mešani skladi
med 60 % in 40 %. Tveganje portfelja ustreza kombinaciji
tveganj na delniških, obvezniških trgih ter trgih denarnih
sredstev.

30% Infond Bond Euro

15% Infond €uropa

10% Infond €uropa

10% InfondPanAmerica
30% Infond Beta

10% Infond BRIC
15% Infond Dynamic

30% Infond Alfa

50% Infond Beta

Sestava naložbenega portfelja – november 2017.

Sestava naložbenega portfelja – november 2017.

Vsak naložbeni portfelj ima svojo naložbeno usmeritev in je lahko sestavljen iz največ petih skladov, ki jih upravlja KBM
Infond (upravljavec skladov). Izbira skladov in delež sredstev, ki se vežejo na sklad, se lahko spreminja (struktura portfelja) v
skladu z naložbenimi usmeritvami (aktivno upravljanje). Naložbena politika in tveganje posameznega sklada je podrobneje
opredeljena v prospektu, ki se nahaja na spletni strani družbe za upravljanje KBM Infond, d. o. o., (www.infond.si) in na
spletni strani zavarovalnice (www.zav-sava.si).

Prednosti za vlagatelje pri izbiri naložbenega portfelja
• Izbira portfelja, ki ustreza vašim naložbenim pričakovanjem (delniški ali uravnoteženi naložbeni portfelj).
• Z izbiro portfelja lahko vlagatelj doseže ustrezno geografsko in sektorsko razpršenost naložb, ki je ključ do dolgoročnega
uspeha na kapitalskih trgih.
• Redna spremljava in obravnava posameznega portfelja (košarice skladov) s strani skupine upravljavcev.
• Oblikovanje in ustrezno prilagajanje sestave portfelja skladov (vaše košarice skladov) glede na trenutno stanje in
pričakovanja na kapitalskih trgih.

Vprašalnik za lažjo odločitev in izbiro ustreznega naložbenega portfelja
Pričakovanja in odnos do nihajnosti
Kolikšna je vaša trenutna starost?

a) manj kot 45 let
b) med 45 in 65 let
c) več kot 65 let

3
2
1

Kakšna so vaša investicijska
pričakovanja za naložbo?

a) agresivna rast
b) zmerna rast
c) varnost naložbe

3
2
1

Kako opisujete svoje ravnanje pri
investicijskih odločitvah?

a) sem optimist
b) razmislim o potencialnem dobičku in zgubi
c) skrbi me predvsem izguba

3
2
1

Katera izjava najbolje opiše vaš odnos
do padcev na borzi?

a) sprejel bi nekaj izgube
b) pričakoval bi nižji dobiček
c) pričakoval bi minimalen vpliv na naložbo

3
2
1

Dosežene točke

Predlagan profil

4–7

Uravnoteženi

8–12

Delniški

Vaš rezultat

Poenostavljen vprašalnik je namenjen kot pomoč pri ugotavljanju ustreznega profila. Subjektivnosti ni mogoče v celoti izključiti, zato rezultat vprašalnika ni in ne more biti
edino merilo za ugotavljanje dejanske nagnjenosti k tveganju posameznika.

Varčevalni cilji
Ob izbiri naložbene strategije varčevalni cilji se sredstva, namenjena varčevanju, vlagajo v
delniški naložbeni portfelj in uravnoteženi naložbeni portfelj.
V delniškem naložbenem portfelju se sredstva plemenitijo do poteka 60 % izbrane zavarovalne dobe. Po poteku 60 %
izbrane zavarovalne dobe se opravi avtomatski prenos premoženja iz delniškega v uravnoteženi naložbeni portfelj, v
katerega se začnejo vlagati tudi nova sredstva namenjena varčevanju. O spremembi naložbenega portfelja vas bomo
obvestili.

Primer naložbene strategije varčevalni cilji
Zavarovalna doba 10 let:

6 let

Zavarovalna doba 15 let:

9 let

Zavarovalna doba 20 let:

12 let

4 leta
6 let
8 let

Delniški naložbeni portfelj

Uravnoteženi naložbeni portfelj

Širok
nabor
skladov

Izbira skladov

Naložbeno strategijo lahko oblikujete tudi sami, z izbiro skladov iz naše ponudbe.
Izbirate lahko med skladi v tabeli ali pa svoja sredstva plemenitite v internem skladu Zavarovalnice Sava, Zavarovalnica Sava
Zajamčeni. Slednji zagotavlja donosno upravljanje premoženja z zagotovljenim zajamčenim donosom v višini najmanj 1,50 %
letno. Poleg 100 % jamstva za sredstva vplačana v sklad, ta zagotavlja tudi zmerne prihodnje donose.

Vrsta sklada

Investicijska
usmerjenost

Upravljavec

Vzajemni sklad

OBVEZNIŠKI

globalni

KBM Infond

INFOND Bond - Euro

globalni

KBM Infond

INFOND Alfa

od 35 % do 65 %

globalni

KBM Infond

INFOND Hrast

od 35 % do 65 %

globalni

ALTA skladi

ALTA Primus

globalni

KBM Infond

INFOND Dynamic

od 85 % do 100 %

globalni

KBM Infond

INFOND Beta

od 85 % do 100%

globalni

ALTA skladi

ALTA Global

od 85 % do 100 %

regijski

KBM Infond

INFOND Bric

od 80 % do 100 %

regijski

KBM Infond

INFOND €uropa

od 80 % do 100 %

regijski

KBM Infond

INFOND PanAmerica

od 80 % do 100 %

regijski

KBM Infond

INFOND Frontier

od 85 % do 100 %

regijski

ALTA skladi

ALTA Global Emerging

od 85 % do 100 %

regijski

ALTA skladi

ALTA Balkan

od 85 % do 100 %

sektorski

KBM Infond

INFOND Energy

od 80 % do 100 %

sektorski

KBM Infond

INFOND Life

od 85 % do 100 %

sektorski

KBM Infond

INFOND Technology

od 80 % do 100 %

sektorski

KBM Infond

INFOND Consumer

od 85 % do 100 %

sektorski

ALTA skladi

ALTA Pharma - Tech

od 85 % do 100 %

MEŠANI

DELNIŠKI

Delež delnic
do 10 %

do 100 %

Več informacij o skladih najdete na spletnih straneh upravljavcev.

DAVČNE UGODNOSTI
Zakon o dohodnini določa, da prihodek iz naslova življenjskega zavarovanja pri fizičnih osebah ni obdavčen, če
zapade v izplačilo po preteku več kot 10 let od začetka zavarovanja. Pogoj za to je, da je zavarovalec hkrati tudi
upravičenec za izplačilo in da ni bil zahtevan odkup pred potekom 10 let od sklenitve zavarovanja. Prav tako ni
obdavčeno izplačilo zavarovalne vsote za smrt zavarovanca. Za življenjska zavarovanja, sklenjena za dobo 10 let in
več, se tudi ne plačuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov. Le-ta se obračuna v primeru odkupa
zavarovanja pred potekom 10 let.
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