Vseživljenjsko zavarovanje
Modra naložba

Modra naložba
Življenje nas ne sme omejevati, temveč nam mora odpirati nove možnosti in priložnosti, s
katerimi si gradimo lepšo prihodnost.
Modra naložba je vseživljenjsko naložbeno zavarovanje, ki nudi varnost najbližjim v
primeru smrti in nezgodne smrti zavarovanca.
Zavarovanje omogoča tudi varčevanje brez zavarovalne dobe, in sicer že z nizkimi vložki v
treh posebej izbranih naložbenih strategijah, ki nudijo možnost doseganja višje varnosti in
donosnosti.

Značilnosti zavarovanja Modra naložba
• Namenjeno in posebej oblikovano je za odrasle med
40. in 80. letom.
• Premije so prilagojene vašim željam in finančnim
zmožnostim. Izbirate lahko med sedmimi različnimi
mesečnimi premijami, in sicer že od 15 EUR naprej. Z
izbrano premijo si zagotovite pripadajočo zavarovalno
vsoto za primer smrti in zavarovalno vsoto za primer
nezgodne smrti ter hkrati tudi varčujete.
• V času trajanja zavarovanja je vključeno nezgodno
zavarovanje za primer nezgodne smrti z zavarovalno
vsoto tudi do 13.800 EUR. Nezgodno zavarovanje je
vključeno do konca zavarovalnega leta, v katerem je
zavarovec dopolnil 90. leto starosti.
• Aktivno upravljanje vašega premoženja v primeru
izbire naložbene strategije imenovane individualna
izbira naložbenega portfelja ali naložbene strategije
imenovane varčevalni cilji. Strukturo vaše košarice
skladov bo izkušena skupina upravljavcev sproti
spremljala in prilagajala.
• Pristop k zavarovanju brez dodatnih vprašanj o vašem
zdravstvenem stanju in brez zdravniškega pregleda. To
je priložnost za vse, ki ne želite odgovarjati na vprašanja
o zdravstvenem stanju ali pa nimate časa za zdravniški
pregled ter za zbiranje zdravniške dokumentacije. Prav
tako se vam ne more zgoditi, da bi se zaradi vašega
sedanjega zdravstvenega stanja premija podražila, ali da
bi vas odklonili kot zavarovanca.

• S priključitvijo dodatnega zavarovanja si lahko
zagotovite nadomestilo do 3.000 EUR za primer
hospitalizacije zaradi nezgode. Če zaradi posledic
nezgode v bolnišnici ostanete vsaj pet dni (štiri
zaporedne nočitve) vam izplačamo:
• enkratno nadomestilo za rehabilitacijo ob
hospitalizaciji zaradi nezgode,
• enkratno nadomestilo za nevšečnosti ob
hospitalizaciji zaradi nezgode,
• enkratno nadomestilo za fizične bolečine ob
hospitalizaciji zaradi nezgode,
• enkratno nadomestilo za hospitalizacijo zaradi
nezgode.
Nadomestila vam izplačamo kot skupno zavarovalno
vsoto za vsako posamezno nezgodo enkrat.
• V primeru nepričakovanih finančnih obveznosti lahko,
po poteku treh let trajanja in plačevanja zavarovanja,
zaprosite za izplačilo predujma v višini do 80 %
vrednosti premoženja po polici. Zavarovanje ostane v
veljavi in se plačuje naprej.
• Predujem vam lahko izplačamo v enkratnem znesku,
kar vam zagotavlja dodatna finančna sredstva. Lahko
pa ta sredstva namenite za sklenitev novega rentnega
zavarovanja in si ohranite življenjski standard tudi v
pokoju.

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

2.
Varčevalni
cilji

3.
Izbira skladov
iz naše
ponudbe

Individualna izbira
naložbenega portfelja
Izbirate lahko med:
Delniškim naložbenim portfeljem

Uravnoteženim naložbenim portfeljem

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 podskladi med 40% in 60% ter
obvezniški podskladi, podskladi denarnega trga in mešani
podskladi med 60% in 40%. Tveganje portfelja ustreza
kombinaciji tveganj na delniških, obvezniških trgih ter
trgih denarnih sredstev.

Primer delniškega naložbenega portfelja:

Primer uravnoteženega naložbenega portfelja:

15% Infond €uropa

30% Infond Bond Euro
10% Infond €uropa

10% InfondPanAmerica
10% Infond BRIC
15% Infond Dynamic
50% Infond Beta
Sestava naložbenega portfelja – november 2017.

30% Infond Beta
30% Infond Alfa

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 (zav-sava.si).

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

Vaš rezultat

Dosežene točke

Predlagan profil

4–7

Uravnoteženi

8–12

Delniški

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

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.

Varčevalni cilji
V odvisnosti od starosti zavarovanca in njegovih pričakovanih finančnih potreb se določi
doba varčevalnega cilja. Varčevalni cilji so namenjeni osebam do 70. leta starosti.
Pristopna starost zavarovanca

Možna izbira dobe varčevanja

40–50 let

10 ali 15 ali 20 let

51–60 let

10 ali 15 let

61–70 let

10 let

Sredstva, namenjena varčevanju, se glede na izbrano varčevalno dobo vlagajo v delniški naložbeni portfelj in uravnoteženi
naložbeni portfelj. V delniškem naložbenem portfelju se sredstva plemenitijo do poteka 60 % izbrane dobe varčevanja. Po
poteku 60% izbrane dobe varčevanja se privarčevana sredstva prenesejo v uravnoteženi naložbeni portfelj, v katerega se
začnejo vlagati tudi nova sredstva namenjena varčevanju.

Primer naložbene strategije varčevalni cilji
Varčevalni cilj 10 let:

6 let

Varčevalni cilj 15 let:

9 let

Varčevalni cilj 20 let:

12 let

4 leta
6 let
8 let

Delniški naložbeni portfelj

Uravnoteženi naložbeni portfelj

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

Več informacij o skladih najdete na spletnih straneh upravljavcev.

Delež delnic
do 10 %

do 100 %

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.

Informativni izračun
Informativni izračun je pripravljen za osebo staro 50 let (pristopna starost v letu 2017), ki je pripravljena za zavarovanje
in varčevanje nameniti 50 EUR mesečno. Z izbrano premijo bi pridobila 4.000 EUR zavarovalne vsote za primer smrti in
vključeno nezgodno zavarovanje za primer nezgodne smrti v višini 10.000 EUR.

Predviden letni donos
Premoženje ob starosti

3%

5%

7%

60 let

5.266

5.776

6.339

70 let

13.164

16.159

19.965

80 let

23.662

32.944

46.627

90 let

37.629

60.128

98.901
(v EUR)

Primer rentnega izplačevanja
Predviden letni
donos
Premoženje ob
starosti 65 let

3%

5%

7 %

8.935

10.349

12.022

Predujem 80 %

7.148

8.279

9.618

Predvidena mesečna
renta*

61,25

71,02

82,58

*Časovno omejena renta 10 let z zajamčeno dobo 10 let je izračunana na osnovi predujma v višini 80% vrednosti premoženja po polici.
Ob dejanski sklenitvi rentnega zavarovanja se bo višina rente izračunala na osnovi cenika, ki bo takrat veljal za tovrstna zavarovanja.

(v EUR)

Tabela ponudbenih možnosti
Pristopna
starost

Mesečna premija brez
nadomestil

Zavarovalna vsota za primer
smrti

Zavarovalna vsota za primer
nezgodne smrti

15

2.500

6.300

20

2.800

6.900

30

3.300

8.100

OD 40 DO 50 LET

OD 51 DO 60 LET

OD 61 DO 70 LET

OD 71 DO 80 LET

40

3.800

9.400

50

4.000

10.000

100

5.000

12.500

200

5.500

13.800

15

2.000

5.000

20

2.300

5.600

30

2.800

6.900

40

3.300

8.100

50

3.500

8.800

100

4.500

11.300

200

5.000

12.500

15

1.500

3.800

20

1.800

4.400

30

2.300

5.600

40

2.800

6.900

50

3.000

7.500

100

4.000

10.000

200

4.500

11.300

15

1.000

2.500

20

1.300

3.100

30

1.800

4.400

40

2.300

5.600

50

2.500

6.300

100

3.500

8.800

200

4.000

10.000
(v EUR)

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA PRIMER
HOSPITALIZACIJE ZARADI NEZGODE
Enkratno
nadomestilo za
rehabilitacijo ob
hospitalizaciji
zaradi nezgode

Enkratno
nadomestilo za
nevšečnosti ob
hospitalizaciji
zaradi nezgode

Enkratno
nadomestilo za
fizične bolečine
ob hospitalizaciji
zaradi nezgode

400

300

300

200

1.200

3,51

500

500

500

300

1.800

5,27

600

700

600

500

2.400

7,02

700

900

700

700

3.000

8,78

Enkratno
nadomestilo za
hospitalizacijo
zaradi nezgode

Skupna
zavarovalna
vsota
nadomestil*

*Skupna zavarovalna vsota za primer hospitalizacije zaradi nezgode se izplača samo enkrat za posamezno nezgodo v primeru, da se zavarovanca
hospitalizira izključno zaradi posledic nezgode in v bolnišnici ostane najmanj pet dni (štiri zaporedne nočitve).

Mesečna
premija za
nadomestila

(v EUR)
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