Dodatna
pokojninska renta
NEKATERE STVARI PRIDEJO PRAV VSAK MESEC.
Če ste se po letih varčevanja za dodatno pokojnino upokojili, lahko izberete dodatno pokojninsko rento Sava
pokojninske, ki pomembno poviša vašo pokojnino.

Vrste rent
Izbirate lahko med različnimi rentami: sestavljeno s pospešenim črpanjem, klasično z enakomerno
višino in naraščajočo.
Rente lahko imajo zajamčeno dobo izplačevanja. Odločite se lahko, ali želite, da se renta v primeru vaše morebitne smrti
deduje in si izberete dobo, znotraj katere v primeru vaše smrti rento prejema vaš upravičenec (dedič). Doba zajamčenega
izplačevanja je lahko dolga tudi do 20 let.
Skupaj lahko izbirate med kar trinajstimi različnimi izplačili vaše dodatne pokojnine.

Sestavljena

Klasična

Naraščajoča

Način izplačevanja

Visoka renta v prvem
obdobju, nizka v drugem

Enakomerna višina

Renta se vsako leto poviša
za 2%

Pogoj za sklenitev

Upokojitev

Upokojitev

Upokojitev

Doživljenjsko

Doživljenjsko

Doživljenjsko

Da - v času izplačevanja
visoke rente

Da - z izbrano zajamčeno
dobo ob sklenitvi

Da - z izbrano zajamčeno
dobo ob sklenitvi

Do 20 let

Do 20 let

Do 20 let

Da - letni pripis dobička

Da - letni pripis dobička

Da - letni pripis dobička

Izplačevanje zavarovancu
Dedovanje rente
Doba zajamčenega
izplačevanja (dedovanje)
Valorizacija rente

ZAKAJ BI
IZBRALI TO
VRSTO
RENTE?

Ker želite v zgodnji starosti
čas izkoristiti najbolje in
doživeti čim več.

Ker želite trajno prejemati
višjo pokojnino.

Ker želite v pozni starosti
prejemati čim višjo
pokojninsko rento.

Izračun rente
Izračun rente se opravi po vsakokrat veljavnih pogojih v trenutku izračuna. Najbolj splošna dejavnika,
ki vplivata na izračun rente sta višina prihrankov in starost upokojenca. Izračun rente je enak za
ženske in moške.
Nekaj izbranih izračunov rent za upokojenca ali upokojenko pri 63 letih starosti in z zbranimi prihranki
15.000 evrov:

Sestavljena renta
Zajamčeno obdobje
3 leta

336,96 € mesečno /
30,00 € četrtletno

Zajamčeno obdobje
5 let

208,54 € mesečno /
30,00 € četrtletno

Zajamčeno obdobje
20 let

63,75 € mesečno /
30,00 € četrtletno

PREVERITE
VAŠ
IZRAČUN!

Klasična renta
Brez zajamčenega
obdobja

52,14 € mesečno

Zajamčeno obdobje
10 let

51,62 € mesečno

Zajamčeno obdobje
20 let

49,62 € mesečno

Naraščajoča renta
1. leto: 39,24 € mesečno

Brez zajamčenega
obdobja

Izračun in možna izplačila so odvisna od
višine prihrankov in tega, ali gre za vplačila,
ki jih je vplačal posameznik sam ali njegov
delodajalec v času veljavnosti Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
ZPIZ-1 ali ZPIZ-2. Zato preverite vaš osebni
izračun pri Sava pokojninski.

2. leto: 40,02 € mesečno
3. leto: 40,82 € mesečno
povišanje 2% vsako leto

Izračuni po pogojih, veljavnih v marcu 2019. Izračuni so
v bruto zneskih.

Davčna ugodnost za rento
Z rento ohranite davčno olajšavo, ki ste jo pridobili v času varčevanja, saj se ves prihranek, skupaj z olajšavo, preračuna v
rentno izplačilo. Tudi samo izplačevanje rente je deležno ugodne davčne obravnave. Polovica rente je izvzeta iz obdavčitve
in se ne všteva v davčno osnovo upokojenca.

Mesečna pokojnina
600,00 €
800,00 €
1.000,00 €

Mesečna renta

Obdavčitev rente
Znesek

Odstotek

50,00 €

0,52 €

1,05%

200,00 €

3,58 €

1,79%

50,00 €

1,37 €

2,73%

200,00 €

6,34 €

3,17%

50,00 €

2,43 €

4,86%

200,00 €

13,20 €

6,60%

Izračun upošteva dohodninsko lestvico za leto 2019 in je informativen.

Če je posamezno izplačilo rente nižje od 160 evrov, se zavarovancu nakazuje renta v bruto znesku. V kolikor izplačilo
presega 160 evrov, mora Sava pokojninska obračunati akontacijo dohodnine. Akontacija dohodnine se obračuna od
polovice izplačane rente. Zavarovanec se lahko odloči, da se ob izplačevanju obračunava akontacija dohodnine po znižani
stopnji (16 odstotkov namesto 25 odstotkov), o čemer mora obvestiti davčni organ.

OBDAVČITEV
RENTE
JE NIZKA

Povprečna pokojnina komaj presega 600 evrov, skoraj 90 vseh odstotkov
upokojencev pa prejema pokojnino, nižjo od 1.000 evrov. Za večino
upokojencev velja: renta je obdavčena s približno 5 odstotki, pogosto tudi
manj.

V treh korakih do rente
Rento lahko pričnete prejemati, ko se upokojite. V Sava pokojninski vam pomagamo: katera renta bi bila primerna za vas.
Med možnimi rentami izberete najprimernejšo.

UPOKOJITEV

IZRAČUN SAVA POKOJNINSKA

IZBIRA RENTE

Pridobite odločbo o
upokojitvi.

Posredujte nam podatke o višini
prihrankov, če niste varčevali pri Sava
pokojninski.

Izvedemo prenos prihrankov v sklad za
izplačevanje rent in pričnemo izplačevati
izbrano rento.

SPLETNI IZRAČUNI

VPRAŠAJTE SVETOVALCA

PIŠITE NAM

sava-pokojninska.si

brezplačna številka 080 29 29

info@sava-pokojninska.si

