
Datum: 22.9.2016

Prenos privarčevanih sredstev za jesen življenja iz SODPZ na Modri račun ni dobra odločitev, na podlagi

izračunov se prepričajte sami
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Vsi zavarovanci pri Kapitalski družbi d.d. s sredstvi v Skladu obveznega dodatnega zavarovanja –  SODPZ  (vojaki, gasilci, policisti,

cariniki, pazniki, rudarji itd.), ki si privarčevana sredstva prenesejo na  modri račun Modre zavarovalnice d.d.  in si uredijo izplačevanje

mesečne modre rente, kot dodatek k starostni pokojnini po 1.1.2016 s tem  veliko izgubijo . Izračuni pokažejo, da se pri modri renti v 20

letih izplačevanja rente zavarovancu povrne le 2/3 njegovega denarja, za povrnitev preostale tretjine pa mora zavarovanec  zaradi omejitve

višine  izplačevane rente  preživeti najmanj 31 let  po starostni upokojitvi. Statistični podatki za Sloveniji pa so neizprosni in povedo, da

moški po starostni upokojitvi v povprečju živijo le še  17 let.  Medtem, ko se ob  enkratnem pologu enake višine sredstev  pri 

rentnem var?evanju Delavske hranilnice z 2% obrestovanjem prejema 20 let  skoraj trikrat višja renta  in je skupaj 

izplačanega skoraj trikrat več  od vplačanega. Pri modri renti je  jamstvo za izplačilo omejeno na 20 let  (izplačevanje rent e

je zagotovljeno ne gledena smrt, po jamstvu izplačil več ni) in v primeru smrti zavarovanca dediči ene tretjine ne dobijo nikoli, zavarovanec

pa svoje dobi nazaj le  ob doživetju 31 let po starostni upokojitvi , pri rentnem varčevanju Delavske hranilnice pa se  v vsakem  primeru

izplača ali deduje vse.

Pri Modri zavarovalnici d.d. in Delavski hranilnici d.d., ki je najbolj ugodna od izmed več bank in zavarovalnic, so nam na realnem primeru

predsednika SVS in KSS (zaradi varovanja osebnih podatkov), ki bo predvidoma čez 10 let imel pogoje za starostno upokojitev, naredili

aktualne izračune, ki jih v nadaljevanju predstavljamo. V povezavah spodaj so predstavljeni vsi izračuni, katerih povzetek je v spodnji

tabeli:

Spremenjen Pokojninski na?rt za izpla?evanje pokojninskih rent  (tretji odstavek 1. člena) je s 1.1.2016 ob uskladitvi s ZPIZ-2B

(zaradi dolžne namenske porabe sredstev) omejil višino mesečnih rent in tako povzročil zmedo oz. večina zavarovancev SODPZ o tem

ne ve nič in o tem tudi nihče nikogar ni seznanjal , razen z objavo po 1.1.2016 veljavnega pokojninskega načrta. Do 1.1.2016 si je bilo

možno izplačati iz modrega računa 30.000,00 EUR tudi s šestimi mesečnimi rentami v višini 5.000,00 EUR, po 1.1.2016 pa  to ni več

možno . O smiselnosti vlaganja sredstev v Modro zavarovalnico d.d. po 1.1.2016 in glede na v povezavah spodaj objavljene izračune, naj

presodi vsak sam.

V KSS poskušamo doseči dogovor z Delavsko hranilnico d.d. o posebnem produktu rentno-pokojninskega varčevanja za člane KSS s

predvidenim prenosom sredstev iz SODPZ v rentno-pokojninski varčevalni račun z 2.5% obrestovanjem. Obrestovanje pri namenskem 

pokojninskem var?evanju pri Delavski hranilnici je 3%. Do takšnega dogovora lahko pride predvsem zato, ker so privarčevana

sredstva zavarovancev v SODPZ namensko varčevana za pokojnino. O morebitnem doseženem dogovoru in pogojih rentno-pokojninskega

varčevanja boste obveščeni  na naših spletnih straneh. Drugih t.i. tretjih pokojninskih stebrov (prostovoljnega dodatnega pokojninskega

zavarovanja) ostalih bank in zavarovalnic v KSS nismo proučevali, ker je za zavarovance SODPZ doslej bila najaktualnejša Modra

zavarovalnica d.d.. V KSS predvidevamo, da so pokojninski načrti vseh dodatnih pokojninskih skladov v Sloveniji zaradi dolžne uskladitve

z ZPIZ-2B podobni kot pri Modri zavarovalnici d.d..

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/
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https://www.delavska-hranilnica.si/DH,,osebne_finance,varcevanje,rentno.htm
http://www.modra-zavarovalnica.si/fileadmin/rente/Splosni_pogoji_Modra_renta.pdf
https://www.delavska-hranilnica.si/DH,,osebne_finance,varcevanje,pokojninsko.htm


PRILOGA 1: Izračun rent Modre zavarovalnice d.d. za 70.000 eur

PRILOGA 2: Rentno varčevanje Delavkse hranilnice d.d. - enkratni polog - informativni izračun za 70.000 eur

PRILOGA 3: Potrebna leta življenja do vračila prenesenih 70.000 EUR_klasična in modre rente

PRILOGA 4: Potrebna leta življenja do vračila prenesenih 70.000 EUR_pospešeno izplačevanje
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