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Naložbena življenjska zavarovanja omogočajo zavarovalno zaščito in možnost donosnega 
nalaganja sredstev v pestro paleto naložbenih možnosti. Ob sklenitvi zavarovanja se 
odločimo, kam naj se nalagajo naša sredstva, naložbeno politiko pa lahko v času trajanja 
zavarovanja spreminjamo in prilagajamo svojim življenjskim ciljem in potrebam.

Z dolgoročnim nalaganjem sredstev se nihanja na kapitalskih trgih izravnajo, zato je 
pomembno, da z varčevanjem začnemo čim prej. V daljšem časovnem obdobju je bolj 
izražena višja donosnost naložb v delniške investicijske sklade v primerjavi z naložbami 
v obvezniške investicijske sklade ali bančne vloge. Varnost naložbe lahko povečamo z 
razpršenostjo sredstev, saj so sredstva lahko razpršena med več investicijskih skladov in 
niso odvisna le od posamezne delnice.

Iz spodnje slike je razviden izrazito pozitiven trend delniških naložb in majhen vpliv finančnih 
kriz na dolgi rok.

Slika: Gibanje vrednosti ameriškega delniškega indeksa S&P500, desetletne državne obveznice, inflacije in zlata od 
decembra 1915 do decembra 2015 (povprečna letna donosnost). Doseženi donosi v preteklosti niso zagotovilo za 
donose v prihodnosti. (Vir: Bloomberg in lastni izračuni)

Življenjsko zavarovanje je v primerjavi z varčevanjem v investicijskih skladih davčno 
ugodnejše, saj dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, 
če je zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in 
upravičenec do izplačila ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za 
izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja pred potekom desetih let trajanja zavarovanja.

Več kot zavarovanje 

DOBRO JE 
VEDETI:

S sklenitvĳo 
naložbenega 
življenjskega 
zavarovanja 
lahko izkoristite 
ključne prednosti 
dolgoročnega 
varčevanja.
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Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih ponujamo pestro izbiro naložbenih možnosti, zato 
si lahko vsak izbere naložbo glede na svoje naložbene cilje. Poleg možnosti nalaganja 
sredstev v posamezne investicijske sklade, tržne vrednostne papirje plemenitih kovin 
ali naložbe z zajamčeno donosnostjo vam je na voljo tudi dodatna ponudba naložbenih 
paketov. 

Naložbeni paket je izbor najbolj perspektivnih investicijskih skladov, v katere se nalagajo 
sredstva. Ustreznost sestave posameznega naložbenega paketa glede na tržne razmere in 
pričakovanja o gibanjih na kapitalskih trgih v prihodnosti namesto vas spremljajo finančni 
strokovnjaki KD Skladov, družbe za upravljanje, d. o. o., ki vsaj enkrat letno optimizirajo 
sestavo posameznega naložbenega paketa. Vsi naložbeni paketi omogočajo geografsko in 
strukturno razpršitev naložbe, s čimer se izravnava nihanje vrednosti naloženih sredstev, 
poleg tega pa ste že z majhnimi vložki udeleženi v rasti več skladov naenkrat. 

Zavarovalec lahko izbira med Aktivnim, Uravnoteženim ali Konzervativnim naložbenim 
paketom, Zajamčenim AS 2, petimi tržnimi vrednostnimi papirji plemenitih kovin in 16 
investicijskimi skladi.

Ustrezna oblika varčevanja se od posameznika do posameznika razlikuje, kot se 
razlikujejo tudi naložbene strategije. V večji meri mora biti način varčevanja odvisen vsaj 
od vaše starosti, preostale delovne dobe, socialne varnosti, premoženja in obveznosti ter 
družinskega stanja. 

Posameznikom, ki ste bolj naklonjeni naložbenemu tveganju, se priporoča večji delež 
delniških naložb in manjši delež konzervativnih (obvezniških) naložb. 

Vsem, ki ste manj naklonjeni tveganju ali pa je vaš časovni horizont varčevanja krajši, se 
priporočajo konzervativnejše oblike varčevanja, kot so obvezniške naložbe ali Zajamčeni 
paket.

Če se vaše želje v času trajanja zavarovanja spremenijo, lahko sestavo naložbe enkrat 
letno brezplačno spremenite.

DOBRO JE 
VEDETI:

Bliže, kot ste 
zastavljenemu cilju, 
bolj varne naj bodo 
vaše naložbe. 
Le-te naj prehajajo 
iz dinamičnih v
konzervativnejše.
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Slika prikazuje priporočljivo sestavo naložbe glede na trajanje zavarovanja. 
*Ob predpostavki, da imate varnostno rezervo že zagotovljeno.
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Naložbena strategija skozi leta

Naložbene možnosti pri naložbenih 
življenjskih zavarovanjih



Aktivni naložbeni paket je namenjen vsem, katerih glavni cilj je dolgoročna kapitalska 
rast. Sredstva se nalagajo pretežno v delniške investicijske sklade z globalno geografsko 
razpršenostjo s poudarkom na razvijajočih se trgih.

Vaše naložbe se v tem naložbenem paketu izmed vseh upravljajo najbolj aktivno, saj:
•   Aktivni naložbeni paket v vsakem trenutku sestavlja od 5 do 10 različnih ciljnih         
     investicijskih skladov, najmanj 75 % naložb kritnega sklada pa morajo sestavljati 
     naložbe v delniške investicijske sklade;
•   se sestava Aktivnega naložbenega paketa pregleda najmanj dvakrat letno. 
     Glede na pričakovanja o prihodnjih gibanjih na kapitalskih trgih se po potrebi določi •   
•   nova ciljna sestava naložbenega paketa;
•   se lahko v primeru večjih sprememb deležev investicijskih skladov izvede izredna
•   prilagoditev sestave naložbenega paketa;
•   lahko v primeru neugodnih razmer na kapitalskih trgih delež naložb v instrumente 
       denarnega trga in denarna sredstva skupaj znaša do 25 % vseh sredstev. Na ta način     
     bo poskrbljeno za večjo stabilnost vašega premoženja. 

Ciljna povprečna letna donosnost: 8 %

Ciljna sestava Aktivnega naložbenega paketa od 1. 2. 2016 dalje:

Opomba: V skladu z zavarovalnimi pogoji se sestava paketa pregleda najmanj dvakrat letno.

Sredstva v Aktivnem naložbenem paketu se bodo nalagala 
•  na razvite delniške trge od Azije do Severne Amerike ob visoki in učinkoviti 

razpršenosti naložb, kar omogoča KD Prvi izbor, sklad delniških skladov; 
•  v delnice tehnoloških podjetij, za katere se v prihodnje pričakuje nadaljnja rast 

delniških tečajev. To omogoča podsklad KD Tehnologija, delniški;
•  v delnice podjetij, katerih proizvodi in storitve ohranjajo življenje, podaljšujejo 

življenjsko dobo in izboljšujejo kakovost življenja ter delujejo predvsem v panogah 
zdravstva ter zasebne porabe. Demografski trendi rasti kupne moči potrošnikov na trgih 
v razvoju ter staranje prebivalstva v razvitem svetu sta trenutno najmočnejša svetovna 
gospodarska trenda. To omogoča podsklad KD Vitalnost, delniški;  

•  na razvite trge evropskega gospodarstva, ki so se sredi 2013 izvili iz recesije, pri 
•  katerih se pričakuje nadaljevanje gospodarskega okrevanja, ki so ga spodbudili 
•  ukrepi ECB;
•  v hitro razvijajoče se države Indijo, Kitajsko, Brazilijo, Rusijo in ostale države, ki so 

kljub gospodarski krizi kot celota dokazale svojo vzdržnost in potencial za nadpovprečno 
realno gospodarsko rast. 2016 bo zelo zahtevno leto, a v drugi polovici 2016 se pričakuje 
stabilizacijo cen energentov in surovin, pričakujemo pa tudi nadaljnjo krepitev kitajske 
zasebne potrošnje, kar vse bolj postaja motor kitajskega gospodarstva;

Aktivni naložbeni paket

Ime investicijskega sklada

KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 
KD Tehnologija, delniški                  
KD Vitalnost, delniški         
KD Rastko, delniški   

25 % 
20 % 
10 %
10 %

KD Novi trg, delniški                                
KD Bond, obvezniški
KD MM, sklad denarnega trga - EUR

10 %
15 %
10 %



Uravnoteženi naložbeni paket je namenjen vsem, ki želijo dolgoročno povečati svoje 
premoženje, pri tem pa se niso pripravljeni v celoti prepustiti delniškim trgom. Sredstva 
se lahko usmerjajo tako v delniške kot tudi obvezniške investicijske sklade.

Ciljna povprečna letna donosnost: 6 %

Ciljna sestava Uravnoteženega naložbenega paketa od 1. 4. 2016 dalje:

Opomba: V skladu z zavarovalnimi pogoji se sestava paketa pregleda najmanj enkrat letno.

Z izborom Uravnoteženega naložbenega paketa se bodo vaša sredstva nalagala:
•  v vzajemni podsklad denarnega trga, ki svoja sredstva vlaga v najvarnejše in visoko 

likvidne oblike finančnih instrumentov; 
•  v obvezniški podsklad, ki svoja sredstva nalaga večinoma v varne obveznice 

evropskih držav; 
•  na razvite delniške trge od Azije do ZDA ob visoki in učinkoviti razpršenosti naložb, 

kar omogoča KD Prvi izbor, sklad delniških skladov; 
•  na razvite trge evropskega gospodarstva, ki so se sredi 2013 izvili iz recesije, pri 

katerih se pričakuje nadaljevanje gospodarskega okrevanja, ki so ga spodbudili ukrepi ECB;
 •  na trge držav Balkana, kjer se največ pričakuje od privatizacij podjetij predvsem v 

Sloveniji in Romuniji. Prav tako je precej držav v regiji, kjer se je proces približevanja 
k Evropski uniji šele dobro začel in z njim tudi sistematično zniževanje naložbenega 
tveganja v teh državah v naslednjih petih do desetih letih; 

•  v delnice tehnoloških podjetij, za katere se v prihodnje pričakuje nadaljnja rast 
delniških tečajev. To omogoča podsklad KD Tehnologija, delniški.

•  v instrumente denarnega in obvezniškega trga, ki omogočajo ohranitev donosov, 
doseženih v 2015, in znižanje nihajnosti portfelja. V te instrumente vlaga sklad KD MM, 
sklad denarnega trga ter KD Bond, obvezniški sklad.

Uravnoteženi naložbeni paket

Ime investicijskega sklada

KD MM, sklad denarnega trga - EUR 
KD Bond, obvezniški                  
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov         

15 % 
25 % 
30 %

KD Rastko, delniški
KD Balkan, delniški                                
KD Tehnologija, delniški

10 %
10 %
10 %



Konzervativni naložbeni paket je namenjen vsem, ki si ne želijo velikega tveganja, hkrati 
pa pričakujejo višje povprečne donose, kot bi jih dosegli v bankah. Primernejša kombinacija 
za tiste, ki so tik pred upokojitvijo in si ne morejo privoščiti večje izgube denarja.

Ciljna povprečna letna donosnost: 4 %

Ciljna sestava Konzervativnega naložbenega paketa od 1. 4. 2016 dalje:

Opomba: V skladu z zavarovalnimi pogoji se sestava paketa določa najmanj enkrat letno.

Z izborom Konzervativnega naložbenega paketa se bodo vaša sredstva nalagala:
• v vzajemni podsklad denarnega trga, ki svoja sredstva vlaga v najvarnejše in visoko

likvidne oblike finančnih instrumentov;
• v obvezniški podsklad, ki svoja sredstva investira v države članice Evropske unije;
• na razvite delniške trge od Azije do Severne Amerike ob visoki in učinkoviti

razpršenosti naložb, kar omogočata KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, ter KD
Galileo, mešani fleksibilni sklad, ki s svojo fleksibilnostjo omogoča manjše tveganje;

• v delnice tehnoloških podjetij, katerih proizvodi in storitve ohranjajo življenje, 
podaljšujejo življenjsko dobo in izboljšujejo kakovost življenja ter delujejo
predvsem v panogah zdravstva in zasebne porabe. Demografski trendi rasti kupne
moči potrošnikov na trgih v razvoju ter staranje prebivalstva v razvitem svetu sta
trenutno najmočnejša svetovna gospodarska trenda. To omogoča podsklad KD
Vitalnost, delniški.

Konzervativni naložbeni paket

Tržni vrednostni papir plemenitih kovin je vrednostni papir, vezan na surovine, s kritjem v 
fizični obliki, ki kotira na enem ali več organiziranih trgih vrednostnih papirjev. Vlagateljem 
omogoča enostaven, likviden, stroškovno učinkovit in transparenten način dostopa do 
ustrezne plemenite kovine v zavarovanem trezorju. 

• tržni vrednostni papir zlata ETFS Physical Swiss Gold,

• tržni vrednostni papir plemenitih kovin ETFS Physical PM Basket, 

• tržni vrednostni papir srebra ETFS Physical Silver,

• tržni vrednostni papir platine ETFS Physical Platinum,

• tržni vrednostni papir paladija ETFS Physical Palladium.

Tržni vrednostni papirji plemenitih kovin

Ime investicijskega sklada

KD MM, sklad denarnega trga - EUR  
KD Bond, obvezniški         
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad         

25 % 
25 % 
25 %

KD Prvi izbor, sklad delniških skladov
KD Vitalnost, delniški

20 %
  5 %



Zajamčeni AS 2, ki se lahko izbere pri Fondpolici in Aktivni renti AS, je naložba, ki 
zagotavlja donos v višini najmanj 1,50 % letno. Če je doseženi donos naložb 
višji od zajamčenega, so življenjska zavarovanja z vključeno naložbo z zajamčeno 
donosnostjo lahko udeležena tudi v pripisu letnega presežka. Zajamčeni AS 2 je 
primeren za vse, ki se želite za določeno obdobje delno ali v celoti izogniti nihanjem na 
kapitalskih trgih.

Prednosti naložbe Zajamčeni AS 2:

•  Jamstvo
  Ne glede na razmere na kapitalskih trgih znaša donosnost sredstev v naložbi 
    Zajamčeni AS 2 najmanj 1,50 % letno.
•  Donosnost
    Poleg zajamčene donosnosti je možna tudi udeležba v presežku, ki povečuje donosnost
    naložbe.
•  Stabilnost
    Zajamčeni AS 2 zagotavlja stabilno rast vaših sredstev ne glede na nihanja na kapitalskih  
    trgih.
•  Varnost
    Za donosnost naložbe Zajamčeni AS 2 v višini najmanj 1,50 % letno jamči Adriatic    
    Slovenica, druga največja zavarovalnica na slovenskem zavarovalnem trgu. 
•  Prilagodljivost
    Z izbiro naložbe z zajamčeno donosnostjo se naložbenemu zavarovanju dodajo najboljše 
    lastnosti  klasičnih življenjskih zavarovanj in ohranijo vse prednosti naložbenih                
    življenjskih zavarovanj. 

Namesto naložbenega paketa lahko zavarovalec izbere tudi do štiri 
različne investicijske sklade iz ponudbe zavarovalnice.

KD MM KD Bond

KD Surovine in energija  
KD Latinska Amerika  
KD Vzhodna Evropa  
KD Indija - Kitajska  
KD Novi trgi 

KD Victoria  
KD Balkan  
KD Tehnologija  
KD Vitalnost  
KD Dividendni  
KD Prvi izbor  
KD Rastko  
KD Amerika  
KD Galileo

Visoka

Nizka Visoka
Naložbeno tveganje
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Investicijski skladi, ki jih je možno 
izbrati pri naložbenih življenjskih 
zavarovanjih  

Vrednost enote premoženja posameznega investicijskega sklada, naložbenega paketa in Zajamčenega paketa se objavlja na spletni 
strani zavarovalnice.

Zajamčeni AS 2

Investicijski skladi



Kontaktni podatki:

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d.
Ljubljanska cesta 3 A, 6503 Koper
Brezplačna telefonska številka: 080 11 10
E-pošta: info@as.si
Internet: www.as.si

Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o produktu. Brošura ni ponudba v pravnem smislu, čeprav je skrbno pripravljena, saj lahko 
skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče in popolne informacije o produktu so dostopne v zavarovalnih pogojih, ponudbi in zavarovalni polici, ki so 
sestavni del zavarovalne pogodbe.

Zastopnik/agencija:

AVTO

Sklenite polni krog varnosti.

ŽIVLJENJE
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Družbeno odgovorni

Naše poslanstvo nas zavezuje, da delujemo družbeno odgovorno in po najboljših močeh prispevamo k širšemu razvoju 
skupnosti, v kateri zavarovalnica deluje. Smo prejemniki osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje ter prijatelji in 
podporniki pomembnih institucij, s katerimi omogočamo obiskovalcem in celotni družbi obogatitev vsakdanjega življenja.

S članstvom v AS Klubu ugodnosti pridobite številne ugodnosti in popuste, ki ste jih deležni pri sklepanju zavarovanj, 
vplačilih v vzajemne sklade, načrtovanju prostega časa in oddiha, izletih, nakupih daril itd. Članstvo v klubu je brezplačno 
in brez obveznosti! Več na www.as-klub.si in info@as-klub.si.

   ZAKAJ ZAUPATI ADRIATICU SLOVENICI?

• Imamo največ zelo zadovoljnih zavarovancev z odzivom 
• zavarovalnice pri uveljavljanju škodnih zahtevkov.*
• Smo druga najuglednejša zavarovalnica v Sloveniji.**
• V središče svojega delovanja postavljamo 
     naše zavarovance.
• Razvijamo inovativne produkte glede na želje in potrebe 
     naših strank.
• S sklenitvijo več zavarovanj omogočamo prihranke in 
     zagotavljamo krog varnosti.

*Vir: Raziskava Zavarovalniški monitor 2015
**Vir: Raziskava Ugled, Kline&Partner 2015




