
Spremembe pogojev
zavarovanja v preteklem letu
V preteklem letu je Sava pokojninska družba, d. d., spremenila pravila upravljanja in izjave o naložbenih 
politikah skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla.

Spremembe se nanašajo na določbe, povezane z izvajanjem skrbniških storitev, ki jih pooblaščena 
banka skrbnica izvaja za premoženje kritnih skladov, in sicer:

1. Znižala se je provizija za opravljanje skrbniških storitev.

2. Skrbnik premoženja je od 1. 11. 2022 Nova KBM, d. d.

Spremenjeni dokumenti so objavljeni na spletni strani sava-pokojninska.si.

S spremembo skrbnika premoženja se v letu 2023 spreminja transakcijski račun Skupine kritnih 
skladov za nakazovanje premij:

Od 1. 3. 2023 je nova številka TRR: SI56 0400 0027 7241 461, pri Novi KBM, d. d.

Prosimo, bodite pozorni:

1. Spreminja se številka TRR, sklic za vaša vplačila ostaja enak.

2.  Če vplačila izvajate občasno in pri tem v elektronski banki podvojite že izvedeno vplačilo, 
predhodno popravite številko TRR.

3.  Za plačila, ki jih izvajate preko direktne bremenitve pri Sava pokojninski, ni sprememb 
(za popravek TRR bomo poskrbeli v Sava pokojninski).
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! Spremenjen TRR za nakazilo premij



Povzetek dogodkov na kapitalskih trgih v 2022
Preteklo leto je bilo na kapitalskih trgih izjemno zahtevno. Po zelo uspešnem letu 2021, ko se je razviti 
svet že naučil živeti s pandemijo koronavirusa, se je v februarju začela vojna med Rusijo in Ukrajino. 
Proti Rusiji so bile uvedene gospodarske sankcije in pojavila so se nova globalna geopolitična tveganja. 
V Evropi smo posledice sankcij občutili predvsem na področju energetike, kar je povzročilo rast cen 
energentov. Poleg teh so začele rasti tudi cene drugih dobrin, predvsem hrane.

Globalna gospodarska rast se je med letom upočasnila. Centralne banke po vsem svetu so visoko 
stopnjo inflacije reševale z višanjem ključnih obrestnih mer. Višje obrestne mere so se odrazile tudi 
v stroških zadolževanja. Kreditne obrestne mere so se povišale, kar negativno vpliva na investicije in 
potrošnjo. Za oris: 6-mesečni Euribor, ki predstavlja spremenljivi del skupne obrestne mere pri najemu 
bančnih posojil, je konec decembra 2022 znašal že 2,7 odstotka, medtem ko je še na začetku leta 
znašal negativnih -0,5 odstotka.

Inflacija in izjemen porast obrestnih mer sta vplivala na vse ključne naložbene razrede. Visoke padce so 
zabeležile tako obvezniške kot delniške naložbe.

Visoke ključne obrestne mere, po katerih si banke med seboj posojajo denar, posredno vplivajo na 
dvig zahtevanih donosnosti na trgu obveznic. V Evropi so se cene obveznic v povprečju znižale za 
17 odstotkov, njihove zahtevane donosnosti pa močno porasle. Za primerjavo: donosnost slovenske 
10-letne državne obveznice je na začetku leta 2022 znašala 0,4 odstotka, konec leta pa 3,8 odstotka. 
Delniški trgi so se globalno znižali za 13 odstotkov, posamezni indeksi pa so zabeležili tudi večje padce 
(na primer indeks ameriških delnic S&P 500 -19 odstotkov). 

Razvoj dogodkov na kapitalskih trgih se je odrazil tudi na donosnosti kritnih skladov Sava pokojninske. 
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Varčevanje v skladih življenjskega cikla ponuja tri sklade z različnimi 
naložbenimi politikami:

• delniško (Moj dinamični sklad),

• mešano (Moj uravnoteženi sklad) in

• obvezniško (Moj zajamčeni sklad).

Enkrat letno lahko naložbeno politiko zamenjate. Pri tem je za posamezni sklad 
potrebno upoštevati omejitev starosti zavarovanca. 

Preberite več: sava-pokojninska.si/sl-si/nalozbe



Preselili smo se
Ob koncu leta smo se preselili na novi naslov. Obiščete nas lahko v poslovni stavbi Zavarovalnice Sava, 
na lokaciji Tabor v Mariboru (poleg trgovskega centra Mercator).

Portal SavaNet

V portalu SavaNet lahko spremljate svoje 
varčevanje.
Če portala doslej še niste uporabili, lahko vanj 
prvič vstopite:

1. S kodo na prvi strani Potrdila, ki ste ga prejeli.

2. Z digitalnim certifikatom, ki ga uporabljate.

3. Z video klicem.

OBIŠČITE SPLETNO STRAN
portal.savanet.si

ALI SKENIRAJTE SPODNJO QR KODO

OBIŠČITE SPLETNO STRAN
sava-pokojninska.si/esoglasje

ALI SKENIRAJTE SPODNJO QR KODO

Soglasje za e-poslovanje

Stalno širimo nabor storitev, ki jih lahko z nami 
opravite v udobni e-obliki. Izpolnite soglasje za 
e-poslovanje in preselite vaše poslovanje z nami 
na splet.
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Naš novi naslov:
Ulica Eve Lovše 7, 

2000 Maribor

i i
Na novejših mobilnih 
aparatih lahko QR kodo 
skenirate z uporabo kamere.

Na novejših mobilnih 
aparatih lahko QR kodo 
skenirate z uporabo kamere.

! Splet je udoben in stalno dosegljiv – tudi Sava pokojninska



Premija v letu 2023
Maksimalna premija ostaja nespremenjena: skupna premija delodajalca in posameznika lahko znaša do 
5,844 odstotka posameznikove bruto plače ali 2.903,66 EUR letno (241,97 EUR mesečno).

Z rastjo povprečne mesečne bruto plače se je z letom 2023 za 2,1 odstotka povišal najnižji znesek 
vplačil, ki ga v kolektivnem zavarovanju plača delodajalec, in znaša 345,12 EUR letno (28,76 EUR 
mesečno).
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Priporočamo,
da ustrezno povišate

vplačila premij.
Za povišanje vplačil z 

direktno bremenitvijo
nas pokličite na

080 29 29.


