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NAŠA ZAJAMČENA RENTA

Štejejo argumenti

ŠEST DOBRIH RAZLOGOV
ZA ZAJAMČENO RENTO

1. VAŠ DENAR V DOBRIH ROKAH

Zajamčena renta vam zagotavlja varnost. Z naložbo v klasični 
notranji sklad Wiener Städtische jamčimo za vašo rento oz. 
vaš rentni kapital. Do centa natančno.

2. OSNOVA OSTANE

Rentne tablice, ki so podlaga za izračun, ostajajo enake. Od 
sklenitve vaše zajamčene rente do izplačila. Ob vedno daljši 
pričakovani življenjski dobi in dražjim cenam rentnih produk-
tov si že danes zagotovite svoje pravice.

3. ZAJAMČENA VIŠINA

Vse od začetka veste, kakšen znesek vam bo zagotovo izpla-
čan. To je zajamčeni del vaše rente.

4. VAŠA UDELEŽBA PRI DOBIČKU

Vaš denar se vlaga dobičkonosno2. Pripis dobička, ki ste ga 
že prejeli, se nalaga v klasičnem notranjem skladu v skladu 
z VAG.

5. IZPLAČILO PO ŽELJI

Tik pred izplačilom zajamčene rente se odločite, kakšno 
izplačilo želite. Kot mesečno doživljenjsko rento ali kot izpla-
čilo enkratnega zajamčenega kapitala3.
Kot boste v tistem trenutku želeli. Sami opredelite tudi to, 
kako se vam naj pripiše dosežen dobiček2. Denimo v obliki 
bonusne rente.

6. ZAVARUJTE SVOJE NAJBLIŽJE

V pogodbi z imenovanjem upravičenca določite osebe, ki 
prejmejo zavarovalnino v primeru smrti. Odvisno od časa do-
godka, prejmejo vaši najbližji v obdobju varčevanja vplačani 
kapital (brez odbitka davka od zavarovalnih poslov), v času 
prejemanja rente pa neporabljen del, če tako želite. Poleg 
tega se to izplačilo izplača vašim sorodnikom oz. poimensko 
navedenim upravičencem neodvisno od zapuščine in dednih 
pravic. 

2 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 bili doseženi v času veljavnosti pogodbe.

3 Pogodbe, sklenjene za obdobje, krajše od 10 let, se lahko dodatno obdavčijo v  višini 8,5 %.

Na kratko

VSE PREDNOSTI NA KRATKO

✔  VARNOST IMA PREDNOST
•	 zasebna	dodatna	renta	z	jamstvom	in	možnostjo	do-

bička2

•	 varna,	dolgoročna	finančna	naložba	za	kasnejši	čas,	
neodvisno od pokojnine obveznega pokojninskega 
zavarovanja

•	 zajamčeno	minimalno	obrestovanje	v	klasičnem	no-
tranjem skladu v skladu z VAG

•	 jamstvo	 rentnih	 tablic	 –	 obračunska	 osnova	 ostaja	
enaka, tudi ob daljši pričakovani življenjski dobi

•	 zajamčena	višina	rente

✔  PRI TEM SE LAHKO PRILAGAJATE
•	 Sami	izberete	višino	in	način	plačevanja	premij:

tekoče ali enkratno.

•	 Sami	odločite	pri	izplačilu:	renta	ali	izplačilo	kapitala3.

•	 Zavarujte	 svojce	 v	 primeru	 smrti	 –	 upravičenci	 za	
izplačilo prejmejo pred upokojitvijo izplačan privarče-
vani kapital (brez odbitka davka za zavarovalne posle) 
oz. v času prejemanja rente še neporabljen kapital.

✔  Z VSEMI DODATKI ZA VSAK PRIMER
•	 dodatno	zavarovanje	v	primeru	nezgodne	smrti

•	 dodatno	zavarovanje	v	primeru	nezgodne	invalidnosti

•	 dodatno	zavarovanje	za	primer	smrti

•	 dodatno	 zavarovanje	 za	 hude	 bolezni	 z	 izplačilom	
kapitala

•	 oprostitev	 plačila	 premije	 v	 primeru	 bolezni	 ali	
nezgode

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

3 Pogodbe, sklenjene za obdobje, krajše od 10 let, se lahko dodatno obdavči-
jo v višini 8,5 %.

Za dodatne informacije enostavno pokličite svojega svetoval-
ca pri zavarovalnici Wiener Städtische ali brezplačno telefon-
sko 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 
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 
v dokumentaciji obvezujoče ponudbe, na polici in v pripadajočih zavarovalnih 
pogojih. Dokument 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
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Načrtujte svojo prihodnost Prilagaja se življenju

KAKO VISOKA BO VAŠA POKOJNINA? KAJ STE SI ZADALI KOT SVOJ CILJ?
DA BOSTE VEDELI, NA KAJ LAHKO RAČUNATE

Nihče ne ve, kaj prinaša prihodnost. Nekaj pa je vendarle go-
tovo:	naša	zajamčena	renta. Tako	lahko	že	danes	izračunate,	
kakšna bo v prihodnosti vaša dodatna pokojnina. Ker se naša 
obračunska osnova ne spreminja, so vaša izplačila zajamče-
na. Tudi za vse življenje, če boste tako želeli.

KDO BI SE ŽELEL ČEMU ODPOVEDATI?

Vse življenje si ustvarjamo določen življenjski standard. Ko se 
nato upokojimo, se šele zavemo, da je nastala boleča vrzel 
med osebnim prihodkom v času naše zaposlitve in  pokoj-
nino. In to prav v času, ko bi imeli več časa za prostočasne 
dejavnosti,	potovanja,	družino!	Zato	naš	nasvet:	pravočasno	
sklenite	zajamčeno	rento	in	uživajte	prosti	čas	brez	finančnih	
skrbi.

ZAPOLNITEV POKOJNINSKE VRZELI

Višino vaše potrebne dodatne pokojninske rente lahko eno-
stavno ugotovite s pomočjo našega kalkulatorja  pokojninske 
vrzeli na naši spletni strani pokojninskavrzel.si. Ta kalkulator 
na osnovi vaših podatkov o plači, starosti in delovni dobi oce-

ni višino pokojnine obveznega pokojninskega zavarovanja ter 
izračuna oceno razlike med 85% zadnje plače pred upokoji-
tvijo	in	višino	državne	pokojnine	–	pokojninska	vrzel.

Kalkulator izračuna tudi, koliko bi morali varčevati vsak me-
sec, da bi prihranki pokrili pokojninsko vrzel ob upokojitvi pri 
65 letih.

NAJBOLJE TAKOJ

Kolikor hitreje boste poskrbeli za prihodnost, toliko bolje in 
seveda ugodneje. To velja za vsako starostno pokojninsko 
zavarovanje. Zajamčeno rento si lahko zagotovite še tik pred 
upokojitvijo. Z	enkratnim	vplačilom. Vsekakor	pa	velja:	začni-
te takoj. Tako boste imeli na voljo več možnosti izbire, denimo 
tudi za zavarovanje vaših najbližjih. Kar je zajamčeno, tudi 
ostane zajamčeno!

ZAJAMČENO FLEKSIBILNO

Zajamčena	renta	je	glede	jamstva	fiksna,	a	jo	lahko	oblikujete	
fleksibilno. Sami se odločite, kako dolgo boste vplačevali in 
kakšna naj bodo vaša izplačila. Ne glede na to, ali se boste 
upokojili s starostno pokojnino ali ne.

VARNA STRAN VAŠE ZAJAMČENE RENTE
JAMSTVO

Pravila obveznega pokojninskega zavarovanja se spremi-
njajo. Toda naše obračunske podlage ostajajo takšne, kot jih 
boste dogovorili ob sklenitvi pogodbe. Zato je zajamčena ren-
ta optimalna dopolnitev vaše pokojnine. Višino vaše zajamče-
ne vsote vam lahko zaupamo takoj. Tako boste vedeli, kako 
visoka bo dejansko vaša dodatna pokojnina.

PRIMER JAMSTVA RENTNIH TABLIC – TABLICE  ZA LETO 
1990, MOŠKI V PRIMERJAVI S TABLICAMI ZA OBA SPOLA

40-letni	moški,	ki	je	leta	1993	sklenil	klasično	pokojninsko	za-
varovanje	in	je	v	25	letih	privarčeval	kapital	v	višini	50.000,–	
EUR,	bi	ob	upokojitvi	leta	2018	na	podlagi	aktualnih	rentnih	
tablic za moške/ženske prejel mesečno pokojnino1 v višini 
168,–	EUR.
Z	 jamstvom	 rentnih	 tablic,	 ki	 so	 veljale	 leta	1993,	bi	 prejel	
mesečno pokojnino1 v	višini	261,-EUR. Tako	bi	imel	mesečno	
na	voljo	93,-	EUR	več.

VARNA NALOŽBA

Varnost vam zagotavlja ena največjih zavarovalnic v Avstriji, 
ki se lahko ozre na dolgo tradicijo odgovornega upravljanja 
premoženja. Zajamčena renta ima zajamčeno najnižje mi-
nimalno obrestovanje, vaša varčevalna premija pa bo varno 
naložena v naš klasični notranji sklad, skladno z avstrijskim 
Zakonom o nadzoru zavarovalnih družb (VAG).

RENTNE TABLICE

Skrivnost jamstva so rentne tablice. Vsi vemo, da starost 65 
let danes ni visoka starost. Živimo vedno dlje in smo aktivnejši 
kot kdajkoli prej. Da boste od vsega začetka z gotovostjo ve-
deli, kako visoka bo vsaj minimalno vaša pokojnina, podatke 
tako rekoč zamrznemo. Tako veljajo ob izplačilu nespreme-
njene rentne tablice, ki so veljale ob sklenitvi pogodbe.

+ 93,– EUR
več rente mesečno!

168,– EUR 261,– EUR

     BREZ jamstva rentnih tablic Z jamstvom rentnih tablic

1 0,5 % tehnična obrestna mera

Ta primer je namenjen izključno predstavitvi izračuna in ne more biti podlaga 
za morebiten učinek, ki bi ga tak izračun imel za individualno pogodbo.

MISLITE NA SVOJE NAJBLIŽJE?

Vaš denar se ne bo izgubil. To jamči imenovanje upravičen-
ca kjer je opredeljeno, kdo bo v primeru smrti prejel izplačilo 
zavarovalnine. To velja tako za obdobje varčevanja kot tudi 
za čas izplačevanja. Vaši najbližji bodo prejeli izplačan privar-
čevani kapital oz. v času izplačevanja rente še neporabljeni 
kapital, ne glede na dedovanje, saj velja vaša izbira upravi-
čencev.

RAVNAMO SE PO VAŠIH ŽELJAH

Ker je življenje v nenehnem gibanju, je tudi zajamčena renta 
v nekaterih delih prilagodljiva. Ta se prilagaja vašim željam in 
obdobju vašega življenja.

VPLAČILO IN IZPLAČILO

Svojo premijo lahko vplačujete mesečno in varčujete redno. 
Lahko pa si svojo zajamčeno rento zagotovite z enkratnim 
vplačilom. Povsem po vaši želji. 

RAZLIČICE IN DODATKI
KDO ŽELI VEČ?

Bonusna renta vam omogoča začetek z višjo rento. Ravna 
se po skupnem obrestovanju, višina pa je odvisna od razvo-
ja obrestne mere. Kot opcijo lahko vsako leto uveljavljate tudi 
letni pripis dobička2. V tem primeru se renti pripiše ustvarjeni 
delež dobička2, s čimer se zviša renta.

DA SE NE BI VMES KAJ PRIPETILO

Življenje ne teče vedno po ustaljenih tirnicah. V ta namen 
obstajajo poleg zajamčene rente še določeni dodatki, ki po-
skrbijo za ohranitev vaših pravic, če vmes morebiti ne boste 
plačevali premij.

ZA VAS PREVZAMEMO PLAČILO PREMIJ

Vaša zajamčena renta ostaja ohranjena, le plačevanje premije 
je zaradi določenih dogodkov prekinjeno. To pomeni, da bomo 
vašo premijo plačevali naprej mi, če bi se vmes kaj pripetilo. 
Na	izbiro	imate:

•	 oprostitev	plačila	premij	v	primeru	bolezni	ali	nezgode	pri
	 nezmožnosti	za	delo	od	43.	dneva	dalje.

Vaša zajamčena renta ostane enaka, le plačilo premij se v tem 
primeru ustavi.

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

3 Pogodbe, sklenjene za obdobje, krajše od 10 let, se lahko dodatno obdavčijo 
v trenutni višini 8,5 % .

Trajanje varčevanja in čas izplačila lahko izberete sami. Ta 
se največkrat izbere z dnem nastopa upokojitve, vendar to ni 
nujno. Zajamčena renta je neodvisna od pokojnine obveznega 
pokojninskega zavarovanja.

Kakšno	izplačilo	si	torej	želite	–	letno,	mesečno,	kot	doživljenj-
sko rento ali kot enkratno izplačilo kapitala3?  Brez strahu, s to
odločitvijo lahko počakate tik do izteka pogodbe. Kdo ve, kakšni 

 bodo vaši načrti do takrat? Vsekakor se jih lahko veselite.

MISLIMO NA VSE

Možni so še drugi elementi k vaši zajamčeni renti s tekočim 
plačevanjem	premij:

•	 Nezgodna	smrt,
•	 nezgodna	invalidnost,
•	 dodatno	zavarovanje	za	primer	smrti,
•	 dodatno	zavarovanje	za	hude	bolezni	z	izplačilom	kapitala,
•	 oprostitev	plačila	premij	v	primeru	bolezni	ali	nezgode.

S PRITISKOM NA GUMB:

KALKULATOR POKOJNINSKE VRZELI

Naš	kalkulator	pokojninske	vrzeli:	izdelamo	vam	oceno,	s	čim	
lahko računate!

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




