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EWARG  
POKOJNINA
  Zanesljiva 

rešitev 

za varno in 

brezskrbno 

starost.

Posebno življenjsko zavarovanje,
del tretjega pokojninskega stebra.
Varna naložba za tretje življenjsko obdobje.
Izplačilo GRAWE POKOJNINE je neobdavčeno.



Trenutni pokojninski sistem postaja nevzdržen
Strokovna javnost in politiki so si enotni: trenutni pokojninski sistem zaradi demografskih sprememb v strukturi 
prebivalstva postaja dolgoročno nevzdržen. Podaljševanje pričakovane življenjske dobe in zmanjševanje števila rojstev 
vodi k staranju prebivalstva. Projekcije slovenskega prebivalstva kažejo, da se razmerje med aktivnimi prebivalci in 
upokojenci že vrsto let slabša in da bo že v desetletju ali dveh na enega aktivnega prebivalca v Sloveniji prišel en
upokojenec.

Glede na trenutne kazalnike se bo število delovno 
aktivnih ljudi v Sloveniji leta 2042 izenačilo s 
številom upokojencev. Vplačila za socialne

 
prispevke se bodo zniževala, pravtako število 
delovno aktivnih prebivalcev. Upokojencev bo 
vedno več in obseg potrebnih pokojnin se bo 
poviševal.

Predlogi za reševanje nastalega problema so:

podaljševanje delovne dobe prebivalstva,

zniževanje pokojnin,

migracije tujcev - mlade delovne sile,

uvajanje in stimuliranje novih oblik dodatnih varčevanj in zavarovanj.

Graf prikazuje, da se bo delež  starejšega 
prebivalstva (starih 60 let in več) v naslednjih 
15 letih v celotni svetovni populaciji povečal za sl-
abe štiri odstotne točke. Tolikšne spremembe 
starejše populacije prej nismo bili deležni v 60 letih. 
Prav tako graf prikazuje, da smo prvič v zgodovini 
sveta priča dejstvu, da je v starostni strukturi 
prebivalstva več starejših ljudi (starih 60 let in več), 
kot otrok mlajših od 5 let.

Naraščanje števila upokojencev 
in padanje števila zaposlenih 
v Sloveniji
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Kaj lahko storijo posamezniki za svojo pokojnino?
preučijo posledice, ki jih prinaša       reforma pokojninskega sistema prinaša,

prilagodijo osebne finance,

varčujejo za pokojnino od prvega do zadnjega dne v svoji aktivni življenjski dobi.

Sedanji pokojninski sistem v Sloveniji temelji na več stebrni politiki, vendar pretežno na prvem pokojninskem stebru, 
torej na pokojninah, ki temeljijo na principu medgeneracijske solidarnosti, saj za pokojnine v bistvu skrbijo aktivni 
prebivalci (sistem “pay as you go”– dokladni sistem). Drugi pokojninski steber predstavljajo dodatna pokojninska 
zavarovanja (obvezna in prostovoljna), s katerimi lahko sami poskrbimo za svojo dodatno pokojnino. Tretji pokojninski 
steber predstavljajo različne oblike življenjskih zavarovanj ter druge oblike varčevanja za starost.

Uradni statistični podatki kažejo, da vsaj polovica slovenskega aktivnega prebivalstva nima sklenjenega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Višina premije, ki jo delodajalci vplačujejo v tako imenovani drugi pokojninski steber,

 ne zadostuje za pokritje pokojninske vrzeli (vrzel v starostni preskrbljenosti). 

Problemi trenutnega pokojninskega sistema v Sloveniji:

Z zavarovanjem GRAWE POKOJNINA sklenete prvovrstno življenjsko zavarovanje, varčevanje v tako imenovanem tretjem 
pokojninskem stebru. Možnost izplačila vašega privarčevanega kapitala ob doživetju zavarovalne police 
GRAWE POKOJNINA je lahko v enkratnem znesku ali v mesečnih obrokih (rentna opcija). 

Možna rešitev: 

Pokojnina v obliki treh stebrov: 

I. steber II. steber III. steber

Obvezno
pokojninsko
zavarovanje

Obvezno
dodatno in
prostovoljno 
dodatno
pokojninsko
zavarovanje

GRAWE
POKOJNINA - 
varčevanje in 
zavarovanje



    

ZASTOPNIK: 

Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Ob sklenitvi pogodbe preverite pogoje in lastnosti produkta. Oktober  2019
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Eva in Miha, danes stara 30 let se odločata, da bosta svoje osebne finance prilagodila pokojninski reformi. Razmišljata 
o varčevanju 360 EUR letno za lažje preživljanje jeseni svojega življenja. Odločita se, da bosta vplačevala 360 EUR le- 

Naslednji primer prikazuje, koliko denarja bosta Eva in Miha ob izbrani zavarovalni dobi (ob doživetju zavarovalne

Starost EVA  30 let MIHA  30 let

Zavarovalna doba 33 let 35 let

Letna premija 360 EUR 360 EUR

Zavarovalno vsota 11.650 EUR 12.413 EUR

Predviden kapital ob doživetju 14.895,33 EUR 16.109,23 EUR

Predvideno mesečno izplačilo 10 let 134,78 EUR 146,12 EUR

dvignili

svoj

svojega
bo treba nameniti mnogo manj sredstev,

tno v produkt GRAWE POKOJNINA do svoje upokojitve. Po predlogu nove pokojninske referome, se bo Eva lahko  upo-
kojila pri 63 letih, Miha pa pri 65 letih. Eva bo sklenila zavarovanje GRAWE POKOJNINA za dobo 33 let, Miha pa za
dobo 35 let.

zavarovalne police) predvidoma privarčeval-a. Ob doživetju zavarovalne police GRAWE POKOJNINA se lahko odločita
med enkratnim izplačilom svojega privarčevanega kapitala in izplačilom privarčevanega kapitala v enakih mesečnih
obrokih (rentna opcija). Odločita se za enake mesečne obroke svojega privarčevanega kapitala za obdobje 10 let.
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