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PRISTOPNA IZJAVA K  
POKOJNINSKEMU NAČRTU KOLEKTIVNEGA ZAVAROVANJA PN-MN-03/2014 
 

Ime in priimek:  Državljanstvo:   
 

Naslov:               Pošta:  
 
Datum rojstva:   Kraj rojstva:      
 
EMŠO:                                 Davčna številka: 
 
Spol:   Telefon:  E-mail:  

 

 
Delodajalec, ki financira pokojninski načrt: 
 
Podatki o plačilu premije: 
 
Višina premije: EUR / % bruto plače     Mesec prvega plačila premije: 
 

Frekvenca plačil (označite):     mesečno   četrtletno   polletno   letno 
 
Premija, ki jo bo plačeval posameznik sam, kot odtegljaj od neto plače znaša EUR / % bruto plače. 
 
Naložbena politika 
Zavarovanje se izvaja z naložbeno politiko življenjskega cikla v okviru skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla. Pravico 
imate izbirati med kritnimi skladi z različnimi naložbenimi politikami. Naložbeno politiko boste izbrali s posebno izjavo, ki jo boste s 
strani Save pokojninske družbe, d.d. na domač naslov prejeli hkrati z Obvestilom o vključitvi. 
 
Izjava o določitvi upravičencev za primer smrti 
Sklenitelj (-ica) zavarovanja za upravičence do izplačila odkupne vrednosti sredstev v primeru moje smrti pred uveljavljanjem 
pravice do dodatne pokojnine po pokojninskem načrtu določam: 

 zakonite dediče 
 
 osebe 

Ime in priimek Naslov EMŠO Davčna številka 
% odkupne 
vrednosti 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

V kolikor upravičenci za primer smrti niso določeni se šteje, da so upravičenci do izplačila odkupne vrednosti zakoniti dediči, ki se 
ugotavljajo z veljavnim sklepom o dedovanju. V primeru imenovanja oseb kot upravičencev v primeri smrti se lahko za vsako osebo 
določi delež odkupne vrednosti. V kolikor delež ni določen se šteje, da upravičenci prejmejo sorazmeren delež odkupne vrednosti, 
razen če sklep o dedovanju ne določa drugače. 
 

Zavarovanec (-ka) s podpisom potrjujem točnost navedenih podatkov in se zavezujem, da bom vsako spremembo osebnih 
podatkov upravljavcu sporočil (-a) v roku 15 dni od nastale spremembe. V skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 
dovoljujem, da se osebni podatki iz te pristopne izjave uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje upravljavec 
pokojninskega sklada in da jih, z izjemo občutljivih osebnih podatkov, upravljavec uporablja za namene obveščanja in za ostale 
namene trženja, kot je to določeno s pokojninskim načrtom in pravili upravljanja. 
 

Kraj in datum:                 Žig / potrditev delodajalca:    Podpis zavarovanca (-ke)          
                    (v primeru določitve upravičencev, lastnega prispevka):  

   
 

      

    

                   

                                          

         

 

      

   

   


