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VA RČE VA N J E +

Tudi čez 20 let
bo nekoč danes
P OG OVOR

Ilka Štuhec o
prihodnosti
N A JMLA JŠ I

Naj vas prihodnost
otrok ne prehiti
VA RČE VA N J E

Brezplačni izvod

Izpolnite si
skrite želje
UP OKOJITE V

Na pragu
čudovitega
novega obdobja

“Nič ni tako
močno kot sanje,
kako ustvarjati
prihodnost.”
Victor Hugo

Življenje je nepredvidljivo. Stojimo vam ob strani in izpolnimo obljube.
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Zelo življenjska zavarovalnica

Odgovorno

V NOVO LETO!
KOLOFON

Vita Magazin življenja je oglasna priloga izdajatelja, namenjena
osveščanju in informiranju o pomenu varčevanja za varno in aktivno
starost, nezgodnega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja v tujini.
Izdajatelj: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana,
Trg republike 3, Ljubljana, www.nlbvita.si
Kreativna zasnova, oblikovanje in produkcija:
Image management d.o.o.
Glavna in odgovorna urednica:
Mirella Miškič
Uredniški odbor:
Daniela Petrova Golob, Tine Pust, CFA, Blaž Klinar, Manja Gradišek
Fotografije: Shutterstock, Image management,
Barbara Zajc
Tisk: Delo d.o.o.
Naklada: 34.000
Pravno obvestilo: Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico
do sprememb. Za morebitne napake v tisku ne prevzemamo odgovornosti.
Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska
zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d.,
Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter v zvezi z
zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev.
NLB Vita Nezgoda in NLB Vita Nezgoda Junior sta nezgodni zavarovanji.
NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.
Življenjski zavarovanji NLB Vita Odgovorna in NLB Vita Varčevanje + nista
depozit in nista vključeni v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Varčevanje
+ je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen
od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da
bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja pri
zavarovanju NLB Vita Varčevanje + nižji od zneska vplačila v naložbeno
življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj zavarovanja. Dokument
s ključnim informacijami o produktu NLB Vita Varčevanje + je od
1.1.2018 na voljo pri zavarovalnih zastopnikih / posrednikih banke v NLB
Poslovalnicah oziroma je objavljen na spletni strani zavarovalnice www.
nlbvita.si. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru
nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne
vsote.
Druge osebe, ki gradivo uporabljajo za trženje: NLB d.d., Ljubljana.
Donosi skladov so zgolj predpostavka in niso zajamčeni. V izračunu ni
upoštevana indeksacija. Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje
in je zgolj informativne narave ter ne upošteva učinka inflacije na realno
vrednost prihrankov. Morebitne davčne obremenitve (dohodnina, davek od
prometa zavarovalnih poslov ...) v njem niso upoštevane. Vse vrednosti v
izračunu se nanašajo na konec posameznega zavarovalnega leta.

Končuje se staro leto in na vrata že trka novo,
z vsemi izzivi, ki jih prinaša. Prihaja čas, ko si
izmenjujemo lepe misli in dobre želje, kar dela
decembrski čas še posebej čaroben. Zato vam
v novem letu in vseh prihajajočih privoščim
obilje srečnih trenutkov in množico vrhunskih
doživetij. Želim vam zvrhan koš optimizma
in pozitivnih presenečenj. Imejte prijetne
sodelavce in navdihujoče nadrejene, zadovoljne
stranke in velike poslovne uspehe, izpolnjene
študijske obveznosti, harmonične družinske
odnose in prijetna prijateljska srečanja. Leta
hitro minevajo. Zato naj bo vsako leto za
vas posebno. Vodita naj vas dobrodelnost
in dobrohotnost, delajte dobro in dosegajte
nadpovprečne rezultate. Sprejemajte odgovorne
odločitve in usmerite pogled v prihodnost.
Poskrbite, da boste v novem letu sprejeli čim
več pravih osebnih odločitev in zmagovitih
potez tudi na področju finančne varnosti. Za
realizacijo svojih želja v prihodnosti že zdaj
poskrbite z našim novim zavarovanjem NLB
Vita Varčevanje +, življenjskim sopotnikom, ki
bo vam in vaši družini čez vrsto let omogočil,
da boste svoj čas posvečali stvarem, ki vas
najbolj osrečujejo. Naredite vse, kar je v vaši
moči, da bo novo leto vaše najboljše leto do
zdaj.
Želim vam srečno, nasmejano in
uspešno leto 2018!
Mirella Miškič
direktorica sektorja za
trženje in prodajo
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Ilka

Štuhec

Z dvema zlatima globusoma v lanski sezoni se
je Ilka Štuhec povzpela na svetovni vrh. A pot
27-letne Štajerke je bila trnova. Za to, da je deset
let po prvem startu v svetovnem pokalu postala
šampionka v svetovnem merilu, je presmučala
nešteto prog, stiskala zobe, ko ji ni šlo po načrtih,
in verjela, da ji bo nekega dne s trdim delom
uspelo. Uspehi so rezultat dolgoletnega dela,
truda, odrekanj, vztrajnosti in žrtvovanja.
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Lani ste zmagali kar sedemkrat, s čimer
ste se izenačili z legendarno slovensko
smučarko Matejo Svet. Katera tekma je
bila za vas najpomembnejša?
Vsaka posebej je tlakovala pot do
končnega uspeha. Na vsaki je bilo treba
pokazati svoj maksimum. Kot najljubšo pa
bi kljub vsemu izpostavila prvo zmago v
Lake Louisu s startno številko 29, ker tega
okolica res ni pričakovala. Sama pa sem
merila na vrh. Večina je vedela, da znam
dobro smučati, ampak se mi na tekmi
nikoli ni izšlo povsem po načrtih. Vsaka
zmaga zase je bila po svoje posebna,
edinstvena in magična, a ko pride prva, si
zaupaš še bolj in je laže.

V preteklosti sem bila preobremenjena.
Vseskozi sem imela v mislih, da moram
dobro smučati, da bom imela dobre
rezultate in bomo tako lahko vse
skupaj tudi finančno pokrili. To je bil
res ogromen nahrbtnik. Potem pa sem
se nekega dne s tem preprosto nehala
ukvarjati. Steklo je že v predlanski
sezoni, lani pa o tem sploh nisem več
razmišljala. Kar zadeva finance, zdaj vse
prepuščam mami. A tudi če imaš več,
to še zdaleč ne pomeni, da je treba z
denarjem razmetavati. V pripravljalnem
obdobju mi je ljubše, če spimo v
apartmajih in si kuhamo sami, kot pa da
bi bivali v klasičnih hotelih.

Na lovorikah ne morete počivati. Ste si
po sezoni uspehov lahko zbistrili misli in
se odpočili?
Takoj po finalu svetovnega pokala sem
se najprej odpravila na dopust za štiri
dni, nekoliko več počitka, 12 dni, pa
sem si privoščila še na začetku junija.
Po sezoni sem imela veliko obveznosti
zunaj športnih aren, povsod so me vabili.
Vsekakor je lepo, da te ljudje prepoznajo,
te prosijo za avtogram, ‘selfije’, ampak
verjemite, da tudi to jemlje energijo.
Enostavno ne moreš zadovoljiti
popolnoma vseh, ne moreš biti vsem
na razpolago, ne glede na to, kako si to
želiš. Ne razumite me narobe, ampak
ohraniti moram svoj fokus. Rekla sem si,
da moram, če hočem smučati tako dobro
kot lani, trenirati vsaj toliko, če ne še več.
Torej sem trenirala še bolj intenzivno.

Odnos do denarja se torej ne bo
spremenil?
Z dodatnim zaslužkom lahko delaš bolje.
Greš recimo na teren, ki je dražji, bolje
pripravljen, prav s tem namenom, da
lahko bolje treniraš.

Koliko ur na dan lahko spite v sezoni?
Odvisno, od sedem do devet ur.
Pa v prostem času? Kaj počnete, ko
odklopite smučarijo, kolikor se to pač
da?
Poleti sem veliko brala, poslušala glasbo,
se poskušala naučiti deskati, sicer ne
najbolj uspešno. (smeh) Povsem običajne
stvari. Včasih v tistih prostih dneh
preprosto nisem delala nič.
Sodoben šport je zelo resen posel,
pri katerem je treba zelo natančno
načrtovati odhodke, hkrati pa stvarno
oceniti prihodke. Lahko podrobneje
opišete, kako je s tem v vaši ekipi danes
in kako je bilo prej?

Finance v ospredje postavljamo tudi
zato, ker včasih kdo vidi le zneske, ki jih
tekmovalec v uspešni sezoni prejme za
zmage, in je prepričan, da se vam zdaj
cedita med in mleko. Vas taka mnenja
kdaj prizadenejo?
Verjamem, številke so na prvi pogled
res lahko videti lepe. Nagrade za zmage,
sponzorji, super, kajne? Ampak kot vsi
drugi plačujem davke, o stroških pa raje
ne začnem razmišljati. Res jih je veliko,
ne nazadnje jih kar nekaj še vedno
pokrivam sama. Smučati sem začela
s šestimi leti. Če bi potegnila črto in
upoštevala, koliko denarja je od takrat
šlo za mojo kariero, moram reči, da še
zdaleč nismo na zeleni veji. Niti blizu
nismo.
Na družbenih omrežjih ste precej
dejavni. Profil upravljate sami?
Da, kar se objav na Instagramu tiče, je
to moj trenutni navdih, tudi sama ga
upravljam. Za vprašanja in odgovore na
Facebooku pa poskrbijo drugi.
V intervjujih je moč zaslediti, da v kleni
štajerščini zase pravite, da ste ‘lapasti’.
Lahko razložite pomen še preostanku
Slovenije?
Ni skrivnost, da rada veliko govorim. To
je to. (smeh)
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Ilkina volja in njena
notranja moč sta jo
pripeljali na točko, na
kateri je danes.

Kaj bi Ilka počela v življenju, če ne bi
bila vrhunska profesionalna smučarka?
Na srečo mi o tem ni treba razmišljati.
Zagotovo bi bilo kaj v zvezi s športom.
Zadnje čase zelo rada veslam. S tem
od lanskega poletja razbijam tudi
monotonost treningov, dodajam ga
kolesarjenju in teku. Tudi odbojko imam
rada, pa gorsko kolesarjenje, včasih sem
se precej ukvarjala tudi z s kolesarskim
spustom.
Ilka, z mamo ste si zelo blizu, bi lahko
rekli, da je tudi vaša vzornica v športu?
Imate še kakšnega vzornika?
Predvsem cenim, da naju je s sestro
vzgojila v osebi, kakršna je ona sama.
Podpira naju pri vsem, česar se lotiva.
Pri vrhunskih športnikih pa bi težko
koga posebej izbrala, saj mislim, da
gre vsak po svoji poti. Mogoče bi
omenila pokojnega Roka Petroviča,
nekatere njegove lastnosti so mi bile
posebej všeč in menim, da imam nekaj
podobnih tudi sama. Velik vtis name pa
je naredil tudi Valentino Rossi na tekmi
motociklističnega prvenstva v Barceloni,
ki sva jo z mamo gledali v živo kljub
temu, da v življenju z motorjem nisem
prevozila več kot 20 metrov. To, kar se
dogaja okoli njega pred tekmo, je nekaj
neverjetnega. Pri meni je urnik načrtovan
na ure in minute, pri njem pa dobesedno
na sekunde.
Ilka si je po poškodbi zastavila nov cilj,
to sta popolna rehabilitacija in vrnitev
na snežene površine. Okrevanje poteka
pod budnim očesom strokovnjakov,
koleno pa se za zdaj dobro odziva. Ilka
kljub predčasnemu koncu sezone ostaja
zelo pozitivna in verjame, da se lahko
vrne še močnejša in boljša, kot je bila
do zdaj. NLB, d. d., njen osebni sponzor,
in vsi navdušenci nad smučanjem
stiskamo pesti in ji želimo čim prejšnjo
vrnitev na snežne strmine.
Celoten intervju lahko preberete na
www.nlb.si/revija-osebno.
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Zavarovanje, ki ga potrebujemo.

Vsak dan bolj.

Ura teče, nič ne reče,
pravi stari rek, ki še kako
drži. Različna življenjska
obdobja hitro minejo
in ne da bi se dobro
zavedali, se že znajdemo
v jeseni življenja. Ker
bo tudi čez 20 let nekoč
danes, ne prepustite svoje
prihodnosti usodi. Njeno
čarobno paličico vzemite v
svoje roke in za izpolnitev
prihodnjih želja in potreb
poskrbite že zdaj.

Tudi čez 20 let bo
nekoč danes.
Finančno načrtovanje je, še posebej v današnjem času,
zelo pomembno, saj je, če si to želimo ali pa ne, denar
tisto, kar pomaga uresničiti marsikatero željo. Zanj se
odločite dovolj zgodaj in vaše življenje bo precej manj
obremenjeno s finančnimi skrbmi. Predstavljamo vam
svoj novi produkt, poimenovan NLB Vita Varčevanje +,
naložbeno življenjsko zavarovanje, ki omogoča fleksibilno
varčevanje tako, da se prilagaja vašim finančnim
zmogljivostim, življenjskim situacijam, željam in
potrebam.

Komu je ta produkt namenjen?
Vsem, ki želite ob nizki zavarovalni vsoti za
primer smrti tudi varčevati za prihodnost v obliki
naložbenega življenjskega zavarovanja, in tistim, ki
želite oplemeniti presežek svojih finančnih sredstev.
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Prednosti NLB Vita
Varčevanja + so:

• davčna ugodnost
življenjskih zavarovanj
• različne naložbene
možnosti
• možnost varčevanja z
zajamčenim donosom
• brezplačno izvajanje
pokojninske strategije
• likvidnost denarnih
sredstev
• prilagodljivost
• možnost sklenitve
zavarovanja
brez preverjanja
zdravstvenega stanja
• možnost varčevanja
za otroka in hkratno
zavarovanje za starša

NL B
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Varčevanje za različne življenjske okoliščine in različna obdobja

1

Ker je NLB Vita Varčevanje + prilagodljivo vseživljenjsko zavarovanje, je primerno v različnih življenjskih
okoliščinah in obdobjih.

VARČEVANJE
ZA POKOJNINO
NLB Vita Varčevanje +
ponuja več ključnih
prednosti pri varčevanju
za vašo pokojnino:

*Po poteku 15 let se sredstva avtomatično in v celoti prenesejo v obvezniški podsklad.

• Varčevanje za pokojninsko
rezervo.
• Donos zavarovanja je povezan
z vzajemnimi skladi družbe NLB
Skladi.
• Plemenitenje sredstev poteka
po posebej prilagojeni
pokojninski strategiji.
• Možnost prehajanja med
naložbenimi možnostmi.
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PLEMENITENJE
SREDSTEV
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NLB Vita Varčevanje +
je mogoče uporabiti
tudi za plemenitenje
vaših sredstev, saj
omogoča:
• poljubno izbiro skladov,
• izbiro pokojninske strategije,
• možnost izbire
kombiniranega paketa,
• oprostitev plačila davka
na zavarovalne posle in
dohodnine po 10 letih,
• možnost prehajanja med
naložbenimi možnostmi.

Različne možnosti naložbenega varčevanja
Izbirate lahko med štirimi naložbenimi možnosti, glede na naložbeno
tveganje, ki ga želite prevzeti:
Če niste naklonjeni tveganjem, je naložbena možnost
z zajamčenim donosom* prava izbira. Zajamčen donos
ponujamo za dobo 15 let.
Če želite zajamčeni del kombinirati z naložbo v sklade,
je primeren kombiniran paket*. Sredstva se investirajo
v razmerju 75 % v sklad zajamčenega donosa ter 25 %
v košarico podskladov družbe NLB Skladi.

VARČEVANJE
ZA OTROKA

S sklenitvijo zavarovanja z varčevanjem
za otroka lahko svojemu otroku
zagotovite denarna sredstva, ki mu bodo
pomagala pri šolanju. Vi določite, koliko
časa želite varčevati za otroka in kako
boste plačevali premijo.
• Sredstva se lahko otroku izplačajo v
enkratnem znesku ali pa se izplačujejo
obročno, kot štipendija.
• Vaš otrok lahko po 18. letu starosti
prevzame polico in začne po lastni
želji in svojih zmožnostih upravljati
privarčevana sredstva.
• Ob vaši morebitni smrti pred iztekom
varčevanja bo NLB Vita dopolnila
vrednost police v višini zavarovalne
vsote pri plačilu enkratne premije
oziroma do višine zavarovalne vsote v
primeru obročnega plačevanja premije,
in poskrbela, da bo vaš otrok dobil
štipendijo, ki mu pripada.

Prej boste začeli
varčevati, z manj
odrekanja boste
lahko dosegli cilj.

Kje lahko
sklenete
zavarovanje?
Zavarovanje lahko sklenete
v vseh poslovalnicah
NLB. Več informacij na
www.nlbvita.si

Če želite varčevati za pokojnino, je primerna
pokojninska strategija. Zavarovanec avtomatično in
brezplačno prehaja med petimi različnimi naložbenimi
politikami, glede na svojo starost.
Tisti, ki ste pripravljeni prevzeti tveganje ter imate
ustrezno znanje, si lahko sami izberete sklade med
podskladi družbe NLB Skladi.
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Zelo življenjska zavarovalnica

Naj vas prihodnost

VAŠIH OTROK nE PREHITI

Dragi dnevnik, naj ti nas najprej predstavim. Smo povprečna slovenska družina,
jaz delam v oglaševalskem podjetju, soprog je računalniški inženir. Spoznala sva se
med študijem, dobila sinčka, pred kratkim pa še deklico. Veselo novico o naraščaju je
pospremila gora čestitk in želja za srečno prihodnost ... Prihodnost, ki pomeni tudi
veliko strateškega načrtovanja. Zdaj, ko nas je več, je treba razmišljati, kako naprej.
Čas namreč beži in ne želiva, da bi naju prihodnost prehitela!
6
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*Pri izračunu upoštevano, da je zavarovanje sklenjeno ob rojstvu otroka, pri čemer je starost starša ob sklenitvi 30 let. Zavarovanec vplačuje 60 EUR mesečno 18 let. Zavarovalna vsota: 6.000 EUR. Naložbena možnost: Poljubni
skladi NLB Skladov. Predpostavljen je pričakovani donos v višini 7 %. Pričakovani donos je kombinacija pesimističnega in optimističnega donosa, podanega na podlagi zgodovinskih podatkov o donosnostih na kapitalskih trgih.

Zelo življenjska zavarovalnica

Če ob otrokovem rojstvu
sklenete zavarovanje za
60 eur mesečno, lahko vaš
18-letnik naslednjih pet let
prejema mesečno štipendijo
v višini 374,26 EUR.*
Danes za jutri
Drobna štručka je doma. V našo tričlansko
družinico je prinesla neizmerno veselje in veliko
dobre volje. Veliki bratec prvošolček je nad
sestrico naravnost navdušen. Z velikim veseljem
je prevzel svojo novo vlogo varuha in skrbnika.
Deklica hitro raste in dnevi porodniške bodo
minili, kot bi pihnil. Dnevi v varnem zavetju
doma me kar vabijo k razmišljanju o tem, kaj nam
prinaša prihodnost. Vse namreč tako hitro mine.
Za svoja otroka si želim predvsem otroštvo brez
skrbi, polno veselega igranja, športnih dosežkov
in preživljanja prostega časa s prijatelji. A ne
pravijo brez razloga, da so z majhnimi otroki
majhne skrbi, z velikimi pa velike ... Sprva majhne
otroške želje postajajo čedalje večje, tudi nujnih
potrebščin je čedalje več. Zdaj, ko začenjajo
na vrsto prihajati različni hobiji in različne
prostočasne dejavnosti, morava vsak
dan posegati globlje v žep. In to naju
je prepričalo – otrokoma želiva
Ali veste, katere univerze so
zagotoviti finančno varnost.

TOP 5

najboljše v Evropi? Na Timesovi
svetovni lestvici najboljših univerz
NIKOLI NI PREZGODAJ
so se znašle kar štiri britanske –
univerzi v Oxfordu in Cambridgeu,
Kaj si še želiva za prihodnost
Imperial College London in
svojih
otrok? Z možem se, ko
University College London ter
govoriva o prihodnosti, strinjava, da
švicarski Zvezni inštitut
bova otrokoma omogočila najboljše
za tehnologijo ETH
mogoče izobraževanje in študij v
Zurich.
tujini. “Ali ni še malce prezgodaj za take
skrbi?” boste rekli. Saj najmlajša še shodila
ni. Nikakor. Čas hitro beži in prepričana sva, da
je treba razmišljati vnaprej. Odločila sva se, da
bova že danes poskrbela za kar se le da dobro
izobrazbo svojih dveh nadobudnežev. Ugotovila
sva, da lahko kljub vse večjim izdatkom, ki jih
imava, nekaj denarja namensko porabiva za
naložbo v prihodnost. Ker se bliža novo leto, sva
se odločila, da bo to najina novoletna zaobljuba –
začela bova varčevati.
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Pomoč pri šolanju
Izračunala sva namreč, da nama kljub
stanovanjskemu kreditu na mesec še
vedno ostane dovolj denarja, zato sem
sklenila novo naložbeno življenjsko
zavarovanje NLB Vita Varčevanje +.
Vnaprej sem si zamislila, za kaj vse nama
bo prihranjeni denar nekoč prišel prav.
Štipendij je namreč vse manj in manj,
zato stroški za nemoteno šolanje otrok
padejo na pleča nas, staršev, še posebej, če
želijo otroci študirati v tujini. S sklenitvijo
zavarovanja bova zagotovila denarna
sredstva, ki bodo otrokoma v pomoč
na poti šolanja. Ko bosta dopolnila 18
let, bosta privarčevana sredstva lahko
prejemala v obliki štipendije, lahko pa
bosta polico obdržala in z občasnimi
dodatnimi vplačili poskrbela za to, da
si bosta lahko kupila prvega jeklenega
konjička, se podala na pot okoli sveta ali
denar namenila za hobije.

In če se meni kaj zgodi?
S polico Vita Varčevanje + pa nisva
poskrbela le za lažje uresničevanje želja
svojih otrok v prihodnosti, pač pa tudi za
to, da bosta, če bi se meni kot zavarovanki
kaj zgodilo, finančno preskrbljena. Pri
zavarovanju za otroka bo v primeru moje
smrti zavarovalnica namreč napolnila
vrednost police do višine zavarovalne
vsote, določene ob sklenitvi, ter
zavarovanje izplačala.

20 let
hitro mine
20 let pozneje se je sin res odločil za
študij v tujini in skupaj smo se odločili,
da mu zanj privarčevani znesek izplačujejo
v obliki mesečne štipendije. Hči pravi, da
noče na študij v tujino in da tudi denarja
za zdaj ne potrebuje. Zato sva ji polico
podarila. Odločila se je, da jo bo
obdržala in občasno dodala še
kakšno vplačilo, da si bo lahko
čez čas kupila prvi avto.

NL B

V I T A • Novoletna zaobljuba: izpolnil si bom skrito željo

Zelo življenjska zavarovalnica

Dobre odločitve

Dragi dnevnik, saj ne
morem verjetni, da že
dvajset let popisujem
vsakdan naše družine.
Dve desetletji družinske
kronike obudi spomine
na vse, kar se je zgodilo
v vsem tem času … od
prve svečke na torti do
prve zobne miške, od
prvih korakov do prve
plavalne medalje na
državnem prvenstvu
in do odgovornih
odločitev glede študija.
Čas res dobesedno beži
pred našimi očmi in vsi
dogodki, za katere se
je zdelo, da so še daleč
stran v prihodnosti,
so prišli s svetlobno
hitrostjo.

za boljši jutri

PAMETNI KORAKI

ŽELJA SE LAHKO IZPOLNI

Ko razmišljam o preteklosti in o minulih odločitvah,
se zavedam, da sva z možem naredila kar nekaj
pametnih korakov. Med njimi je zagotovo tista
odločitev, ko sva pred dvajsetimi leti sklenila, da
bova varčevala za študij svojih otrok. Zdaj sta namreč
tako sin kot hči že doštudirala in oba izjemno uživata
v svojih poklicih. In spet smo se znašli pred vrati
novega leta in tako kot pred desetletji se z možem
sprašujeva, kako naprej. Pogosto razmišljava, kako se
bova pripravila na vse izzive prihodnosti. Še posebej
se veseliva vnukov, ki bodo nekoč v prihodnosti
povečali našo družino. Zanje želiva le najboljše,
tako kot sva hotela za svoja otroka. Ker hočeva biti
aktivna stara starša, si želiva z vnuki preživeti čim več
prostega časa in se z njimi zabavati. Zelo si želiva, da
bi lahko čim več skupnega časa preživeli ob morju, ki
ga oba obožujeva že od malih nog. Še posebej bi nam
vikend na morju prišel prav poleti, ko bodo starši v
službi, otroci pa ne bodo imeli kam.

Še kot mlad par sva sanjarila, kako bova
na stara leta uživala ob morju, zato je zdaj
padla nova novoletna zaobljuba: varčevala
bova za nepremičnino na morju. To si zdaj
lahko privoščiva, saj sva kredit za hišo
že odplačala, tudi za študij otrok
sva poskrbela, zdaj pa imava
več denarja, ki ga lahko
nameniva varčevanju
20 let pozneje se lahko
za prihodnost – in
nakupu stanovanja na
pohvaliva kar s štirimi vnučki in …
obali. Sklenila bova
s čudovitimstanovanjem z vrtom ob
naložbeno življenjsko
morju. Z vnuki na morju preživiva veliko
zavarovanje NLB
časa, predvsem med poletnimi počitnicami.
Vita Varčevanje +,
Videla sva njihove prve plavalne zamahe,
ob pomoči katerega
potapljaške vragolije in opazovala tudi
bova sredstva, ki
prve ljubezni. Skupaj resnično uživamo.
jih imava, dodatno
Spomladi in jeseni, ko so otroci v šoli,
oplemenitila.

20
let hitro mine
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pa je najina obmorska ‘rezidenca’
rezervirana samo za naju. In to
sploh ni slabo!

Novoletna zaobljuba: začel bom varčevati za pokojnino • N L B

V I TA

* V izračunu upoštevani naslednji parametri: starost zavarovanca 30 let, varčevalna doba 35 let oz. do 65. leta starosti zavarovanca, mesečna premija 60 EUR, naložbena možnost Pokojninska strategija. Pričakovani donos
je kombinacija pesimističnega in optimističnega donosa, podanega na podlagi zgodovinskih podatkov o donosnostih na kapitalskih trgih.

Zelo življenjska zavarovalnica

Dragi dnevnik, leta
tako hitro bežijo, da
včasih nimam časa
sporočiti vseh veselih
novic. Tako težko sva
jih z možem čakala in
nato so res tudi prišli
– vnuki. Sin ima zdaj
dva pobalinčka, hči
dve ljubki hčerkici. Ko
jih gledam, kako se
igrajo, v vsakem izmed
njih opazim kakšno
lastnost, ki so jih kot
otroci imeli njihovi
starši … pa tudi najine
poteze opazim in ob
njih se mi na obraz
nariše širok nasmeh.

20 let
hitro mine
Pred nekaj meseci sva oba
s soprogom odšla v pokoj. Z
veseljem lahko poveva, da se
imava izvrstno. Končno sva
našla čas za vse, kar sva želela
početi, pa nisva imela ne
časa ne denarja.

Prihodnost

je lepa

BREZ SKRBI

Varčevanje za pokojnino

Prihaja čas, ko bova s soprogom ‘izpregla’
in odšla v pokoj. Vendar pa naju to prav nič
ne skrbi, prav nasprotno, prežema naju z
optimizmom, saj sva na stara leta mislila že
pred desetletji. Že takrat se je namreč vedelo,
da bodo v času, ko bo na naju prišla vrsta
za upokojitev, pokojnine nizke. In imela sva
prav. Po podatkih poročila Varna starost za
vse generacije Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve vplačil v pokojninsko
blagajno ni dovolj, zaradi česar je pokojnina
vse bolj odvisna od državnega proračuna.
Zaradi upokojevanja številčne t. i. baby-boom
generacije bo treba iz državnega proračuna v
pokojninsko blagajno leta 2020 prispevati še
dodatnih 2 milijardi evrov. Pokojnine se bodo
iz leta v leto zniževale in bodo leta 2025 nižje
za približno 12,5 odstotka. Če upoštevamo, da
analize finančnih strokovnjakov NLB kažejo, da
je za ohranitev življenjskega standarda v pokoju
potrebnih vsaj 80 odstotkov zadnjih mesečnih
neto prihodkov, pokojnina tega zagotovo ne bo
mogla omogočiti.

Zato sva se za eno izmed novoletnih zaobljub že takrat odločila
stvari vzeti v svoje roke in poskrbeti za nujna sredstva. Odločila
sva se, da bova začela varčevati. Vedela sva: prej ko se bo najino
varčevanje začelo, z manj odrekanja bova lahko dosegla svoj cilj –
varno starost. Tudi otrokoma sva zdaj svetovala, naj ravnata tako,
kot sva nekoč midva. Če izbereta NLB Vita Varčevanje +, jima le-to
omogoča več ključnih prednosti pri varčevanju za pokojnino.
To vseživljenjsko zavarovanje namreč prinaša varčevanje za
pokojninsko rezervo. Donos zavarovanja je vezan na vzajemne
sklade družbe NLB Skladi. Plemenitenje sredstev se izvaja po
posebej prilagojeni pokojninski strategiji, imata pa tudi možnost
prehoda med naložbenimi možnostmi. Načrtovanje pokojnine je
danes za mlade nujno že ob vstopu v delovno razmerje, zato sva
vesela, da odločitve tudi midva nisva prelagala.

Z mesečno premijo 60 EUR lahko v 35
letih oz. do 65. leta starosti privarčujete
63.475,44 EUR, ki se lahko izplačajo
enkratno ali obročno*.
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V I T A • Odgovorna

Zelo življenjska zavarovalnica

Občutek odgovornosti
do družine – ne zato,
ker tako mora biti,
ampak iz ljubezni in
želje pomagati – se
ne konča z nakupom
hiše in avtomobila,
z družinskimi
počitnicami ter s
podpiranjem otrok do
njihove polnoletnosti.

STOPAMO SKUPAJ,

ker si to želimo

Če hočemo svojim potomcem pomagati pri osamosvajanju,
hkrati pa izpolnjevati svoje redne obveznosti, skrbeti za svojo
finančno varnost ter svoje potrebe in želje, je smiselno, da čim
prej in čim bolj ciljno načrtujemo finančno prihodnost.

Pomoč družine, ne pa odvisnost od nje
Priporočljivo je, da se vsaka generacija na finančne potrebe
svoje širše družine pripravi vnaprej. Pri tem morajo vsi
razmisliti, kako bodo pomagali in od koga bodo pomoč prejeli,
hkrati pa to ne pomeni, da se lahko zanašajo na druge ali
nanje prelagajo svoje finančno breme. Pomembno je, da v
načrtovanje prihodnosti vključite tudi otroke. Svoje finančne
zmožnosti jim začnite predstavljati že zgodaj v odraščanju in
se z njimi iskreno pogovarjajte o pričakovanjih in možnostih
glede pomoči pri študiju in pozneje pri osamosvojitvi.

Stvarno, trezno, premišljeno
Pomembno je, da ste pri načrtih
objektivni in pošteni do sebe
in drugih. Vsak dolgoročni
načrt zahteva analizo
krepkih in šibkih
finančnih področij
ter priložnosti
in groženj, ki se
nakazujejo. Tudi
odločitev za denimo
stanovanje, pa naj
gre za samostojen
nakup ene generacije
ali pa za sodelovanje

Najučinkoviteje
je, da se odgovornost
za finančno načrtovanje
razdeli med več generacij.
Tako tudi mladi pridobijo
pomembno finančno
pismenost, ki je bistvena za
mirno jadranje skozi
življenje.

dveh, je neprimerno lažja, če imajo vključeni
pred seboj isti cilj. Celovite rešitve za
medgeneracijsko varčevanje in finančno
načrtovanje namreč potrebujejo enotno
obravnavo. Potrebe in želje se skozi življenje
spreminjajo, zaradi česar sta reden pregled
in kritičen pretres finančnih načrtov povsem
smotrna. Že zaradi svojega finančnega
položaja, višine prihodkov in nujnih izdatkov
nima vsakdo možnosti, da bi v krajšem času
privarčeval večji znesek.

Prihodnost je odgovornost
Slovenci smo pri varčevanju vestni, vendarle
pa redno varčuje manj ljudi, kot je tistih, ki se
zadolžujejo. Odločitev za kredit – vsaj za del
naložbe – je zelo verjeten scenarij. Družinska
pomoč je pri prevzemu dela finančnih
obveznosti več kot dobrodošla. Si pa morajo
vse vključene generacije naliti čistega vina
in stvarno oceniti, kaj se lahko zgodi v času
odplačevanja kredita. Spregovoriti je treba
tudi o morebitni smrti kreditojemalca in
se v izogib poznejšim finančnim težavam
tudi pripraviti. Strokovnjaki v ta namen
priporočajo življenjsko zavarovanje za
primer smrti, ki ponuja možnost vezave na
kredit. Življenjsko zavarovanje NLB Vita
Odgovorna krije znesek preostanka kredita
do višine zavarovalne vsote v primeru
smrti kreditojemalca, morebitni preostanek
zavarovalne vsote pa bo izplačan izbranim
upravičencem.
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Medgeneracijski
finančni načrt naj
vključuje:
• načrtovanje stroškov
za šolanje in druge
potrebe otrok
• načrtovanje
upokojitve in
ustrezne višine
pokojnine
• ustvarjanje
zlate rezerve za
nepričakovane
izdatke
• izbiro ustreznega
življenjskega
zavarovanja za
varnost celotne
družine
• premišljeno uporabo
nepričakovano
pridobljenih sredstev
(dediščina, delniški
dohodki, bonusi,
poviški plače).

Nezgoda junior • N L B

V I TA

Zelo življenjska zavarovalnica

Nikoli ni prezgodaj ali
prepozno za finančno
opismenjevanje otroka.
Primerna vzgoja,
pravi zgledi in odkriti
pogovori o denarju
bodo otroku v življenju
lahko pomagali, da bo
s prisluženim denarjem
ravnal preudarno in
med finančnimi čermi
varneje krmaril.

Svetujemo:
NLB Vita
Nezgoda junior,
Pri finančni vzgoji otrok si lahko
pomagate s paketi NLB Toli in žepnina.
Ker pa odraščanje otrok spremlja tudi
otroška igra, ki ni vedno nedolžna,
poskrbite za svoje otroke in
mladostnike še z nezgodnim
zavarovanjem NLB Vita
denarja je tudi to, da so
Nezgoda Junior.

»Ali misliš,

da denar raste na drevesu?«
»Ali misliš, da denar raste na drevesu?« je verjetno eden najpogostejših
stavkov, ki jih odrasli izrečemo otrokom v pogovorih o denarju. A bolj kot le s
ponavljanjem te fraze jim lahko v vseh obdobjih odraščanja, od vrtca pa do
odhoda iz domačega gnezda, pomagamo s primernimi nasveti.

SPOZNAJMO SEBE, DA BOMO LAHKO UČILI MLAJŠE
Ko razmišljamo, kakšen zgled dati otroku, se moramo najprej vprašati,
kakšen odnos do denarja imamo sami. Smo disciplinirani ali impulzivni?
“Večina odraslih se zaveda, da bi morali varčevati za varno starost, ampak
nekaterim to nikakor ne uspe. Namesto tega je mikavneje zaslužek sproti
zapravljati za reči, v katerih uživamo v danem trenutku,” pravi vedenjski
ekonomist Dan Goldstein. Če sami ne vemo, koliko denarja imamo na računu
in koliko izdatkov si še lahko privoščimo do prihodnje plače, bomo otroka le
težko naučili reda.

PRVI KORAKI
Finančna vzgoja se začne že pri nekaj letih starosti. Nakupovanje z majhnim
otrokom, ki si ‘želi vse’, je lahko včasih neprijetna izkušnja. Imamo pa ob tem
priložnost, da mu pojasnimo razliko med ‘želeti si’ in ‘potrebovati’. Otroci se
namreč učijo s posnemanjem drugih in z opazovanjem vzorcev. Izkoristite
torej vsako nakupovanje kot priložnost za pojasnjevanje praktične razlike
med tema pojmoma. Sledijo prva denarna darila in prvo srečanje otroka z
lastnim denarjem. Prej otroka naučimo, da ga hrani na določenem mestu,
najbolje v hranilniku, in ga spoznamo z vrednostjo kovancev in bankovcev,
prej začne ceniti njegovo vrednost.

ŽEPNINA NAJ BO REDNA
Otroci, ki prejemajo žepnino, bolje razumejo koncept denarja v primerjavi
s tistimi, ki je ne dobivajo. Kdaj začeti? Najpogosteje se zanjo odločimo, ko
začne otrok hoditi v osnovno šolo. Nekateri otroci so za žepnino zreli že prej,
drugi potrebujejo kako leto več. A vsaj tako pomembno kot razumevanje
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pravila jasno določena.
Na začetku, ko otrok še nima
občutka za vrednost denarja niti za
čas, mu je priporočljivo žepnino dajati na teden, pozneje pa
na mesec. Pomembna pa je tudi odločitev o tem, za kaj bo
otrok svojo žepnino uporabljal.

POMAGAJMO NAJSTNIKOM,
RAZPETIM MED ŽELJAMI IN PRAVILI
V najstniških letih znova poudarite dejstvo, da denar in
materialne dobrine sami po sebi ne osrečujejo. Sporočilo,
ki naj ga dobi odraščajoči otrok, je, da ni vseeno, kako
porabimo denar. Gre za leta, ko moramo otrokom s čim več
primeri pokazati, kako pomembne so nematerialne stvari,
na primer dobri odnosi in odkrivanje novih obzorij, in jih
opozoriti, da si z denarjem ni smiselno kupovati položaja
med vrstniki.

NA POTI PROTI (FINANČNI) POLNOLETNOSTI
Naredimo še korak naprej. Otrok obiskuje gimnazijo ali
srednjo šolo, se vse bolj osamosvaja pri odločitvah, hkrati
pa je še vedno finančno odvisen od odraslih. Napaka, ki
jo starši pogosto delamo v tem obdobju, je, da dajanje
denarja otroku pogojujemo z njegovim izpolnjevanjem naših
pričakovanj. S tem otroka stiskamo v kot, mu omejujemo
možnost za osebnostni razvoj in izražanje mnenj ter mu
sporočamo, da mu ne zaupamo. Tako ravnanje na dolgi rok
ne prinaša rezultatov ne v osebnem odnosu ne glede financ.
Naš cilj mora biti drugačen: otroku pomagati, mu svetovati,
ko gre za pomembne odločitve ali ko nas sam sprašuje za
nasvet, hkrati pa ga ne kritizirati čez mero ali celo finančno
kaznovati, ker se v vsem ne strinja z nami.

NLB

V I T A • Praznična razvajanja

Zelo življenjska zavarovalnica

BožiČni piškoti
Potrebujete:
Za testo:
• 750 g moke
• 0,75 žličke pecilnega praška
• 170 g masla
• 115 g rjavega sladkorja
• 1 žlico mletega ingverja
• 1 žlico mletega cimeta
• 0,5 žličke mletih klinčkov
• 0,5 žličke soli
• 1 jajce
• 125 ml melase
Za beljakovo glazuro:
• 1 beljak
• 0,5 žličke limonovega soka
• 400 g sladkorja v prahu za posip

Priprava:
V skledo presejte moko, pecilni prašek in začimbe ter
temeljito premešajte. Z mešalnikom penasto umešajte maslo,
postopoma dodajajte sladkor in mešajte, dokler ne dobite
penaste kreme. Primešajte še jajce in melaso. Potem počasi
dodajte moko z začimbami in testo razdelite na tri dele. Vsak
del posebej oblikujte v kepo, zavijte v plastično folijo in za
eno uro postavite v hladilnik. Ko testo vzamete iz hladilnika,
počakajte nekaj minut, da se ogreje, nato pa ga razvaljajte in
z modelčki izrežite želene oblike. Pecite na 175 °C od 8 do
10 minut. Pripravite še beljakovo glazuro: stepite beljak in
limonov sok, med mešanjem dodajate sladkor v prahu in ko
dobite enotno zmes, nadevajte brizgalko in okrasite ohlajene
piškote. Uporabite lahko tudi šablono.

PrazniČni
kakav
Sestavine za 1 skodelico:
• 2 dl mleka
• 1 velika žlica kakava
• sladkorne penice, razrezane na
polovičke
• piškot po izbiri

Priprava:
Kakavov napitek pripravite po navodilih
proizvajalca, nato pa ga okrasite še s
sladkornimi penicami in s piškotom. Po
okusu lahko dodate še malo stepene
sladke smetane.
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Zavarovanje,
ki ga ne potrebujete.

Razen, kadar ga.

NLB Vita Tujina
Zdravstveno zavarovanje
z medicinsko asistenco v tujini.

brezpla
čna
NLB
Predpl
ačnišk
kartica a
Master
card

 Ob sklenitvi MULTITRIP zavarovanja

brezplačna NLB Predplačniška kartica
Mastercard ...

 ... za takojšnje plačilo stroškov zdravljenja.

www.nlbvita.si

080 87 98

NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje trži NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot
zavarovalna posrednica. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.

TUDI ČEZ 20 LET
BO NEKOČ DANES

NLB Vita Varčevanje +

Zavarovanje, ki ga potrebujete. Vsak dan bolj.
V času, v katerem živimo, je potrebno finančno načrtovanje.
Če se ga lotite dovolj zgodaj, bo vaše življenje precej manj
obremenjeno s finančnimi skrbmi.

NLB Vita Varčevanje + je vse življenjsko zavarovanje, ki
vam omogoča prilagodljivo varčevanje v obliki naložbenega
življenjskega zavarovanja in se prilagaja vašim finančnim
zmožnostim, življenjskim situacijam, željam ter potrebam.

Prej boste začeli varčevati, z manj odrekanja boste
lahko dosegli cilj.

Vita

Zelo življenjska zavarovalnica.
www.nlbvita.si

NLB Vita Varčevanje+ je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot investicijskih skladov in pri katerem naložbeno tveganje prevzema
zavarovalec. Dokument s ključnim informacijami o produktu je od 1.1.2018 na voljo pri zavarovalnih zastopnikih / posrednikih banke v NLB Poslovalnicah oziroma je objavljen na
spletni strani zavarovalnice www.nlbvita.si. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

