
svoji knjigi Postani 
kreator svojih fi-
nanc! prav zaradi 
tega, ker ljudje ne 

vedo kako dejansko poskrbeti 
za svojo prihodnost, razkri-
vam koliko je potrebno varče-
vati ina na kakšen način, če 
želimo jutri dostojno živeti. 

Opiram se na dejstvo, da je 
svetovno znana in uveljavlje-
na investicijska družba Fidelity*  
dala v javnost priporočilo, koli-
ko je treba imeti prihrankov, ko 
se bomo upokojili, če bomo že-
leli, da nam bodo prihranki za-
dostovali za dostojno pokojni-
no. Po njihovem je potrebno ob 
upokojitvi imeti na strani 10 le-

tnih plač. Mogoče se vam zdi to 
preveč ambiciozno zastavljen 
cilj, ampak saj imate dovolj časa, 
da to dosežete, če pričnete takoj, 
ko se zaposlite. 

KAKO PRITI DO ČETRT 
MILIJONA EUROV?

Če ste na dobri poti do tega 
cilja, pa lahko preverite v spo-
dnjem grafu, ali imate že danes 
dovolj prihranjenih letnih plač:

Če ste stari 25 let, bo potreb-
no odvajati od svoje plače 10 % 
prihodkov, pri tridesetih 15 % itd. 
Če ste stari 30 let, bi danes po tej 
shemi morali imeti prihranjeno 
vsaj eno letno plačo, pri 55 letu 
bi morali imeti 7 letnih plač in pri 

60 letu starosti 8 letnih plač.
Torej nekdo, ki prejema vsak 

mesec 1.000 EUR plače, bi mo-
ral pri petdesetem letu ime-
ti na strani 72.000 EUR, pri šest-
desetem 96.000 EUR in ko bi se 
upokojil, bi moral imeti na strani 
120.000 EUR prihrankov. 

Če dobivate 2.000 EUR plače, 
bo potrebno imeti tik pred upo-
kojitvijo prihranjenega skoraj če-
trt milijona EUR (240.000 EUR).

Če danes s prihranki zaosta-
jate, ni nobene panike, če boste 
le takoj sprožili akcijo v tej smeri 
in si izračunali, koliko bo potreb-
no varčevati, da pokrijete dana-
šnji manko, in pričeli takoj z var-
čevanjem.

V

aradi razmer, v katerih smo se 
znašli v zadnjih mesecih, se 
marsikaj spreminja, tudi skle-
panje zavarovanj.  Poklepeta-

li smo z ustanoviteljem novega portala 
www.zavaGO.si, Davidom Fisterjem. 

Zavarovanja je mogoče sklepati že 
na portalih od zavarovalnice, saj jih 
je situacija prislila v to, da omogočajo 
sklenitev na daljavo, v čem pa je sedaj 
zavaGO drugačen, kaj sploh pridobimo 
s tem novim portalom?

Res ima vsaka zavarovalnica svojo sple-
tno stran, kjer lahko sklenemo njihova za-
varovanja, če pa želimo primerjati zavaro-
vanja različnih zavarovalnic, smo prepušče-
ni sami sebi in si moramo vzeti veliko časa, 
da dobesedno skačemo z ene spletne stra-
ni na drugo. Hkrati je skoraj nemogoče, da 
bi nevešči laiki, kar nas večina potrošnikov 
žal je, dejansko ustrezno primerjali in se od-
ločili za najprimernejšo zavarovalno ponud-

bo. Novi portal zavaGo prvi ponuja primer-
javo različnih zavarovanj različnih zavaroval-
nic v Sloveniji.

V tujini so podobne strani kot je za-
vaGo že dlje časa zelo uspešne, ta pri-
merjalnik na vašem portalu pa pionirski 
podvig za slovenski trg. So bile kakšne 
težave pri razvoju?

Zavarovalnice sicer nerade javno razkri-
vajo na spletu drobni tisk, še manj pa želijo 

sodelovati v primerjalniku zavarovanj. Tako 
raje prepuščajo prodajo zavarovanj svo-
jim zastopnikom, se držijo ustaljenih tradi-
cionalnih, že zdavnaj preživetih prodajnih 
poti in ne vidijo prihodnosti v novodobnih 
ter predvsem drugačnih kanalih. A čeprav v 
Sloveniji zavarovalnice temu še niso preveč 
naklonjene, je po skoraj letu dni pogajanja 
in dogovarjanja z zavarovalnicami luč sveta 
tudi v Sloveniji ugledal spletni portal zava-
Go, kjer imamo potrošniki končno na voljo 
transparentno primerjavo vseh nezgodnih, 
zdravstvenih in turističnih zavarovanj različ-
nih zavarovalnic v Sloveniji na enem mestu.

Spletni portal zavaGO omogoča preprost 
in pregleden način primerjave, izbire in sple-
tne sklenitve zavarovanj v Sloveniji. Z le nekaj 
kliki lahko potrošniki hitro in enostavno po-
iščemo in primerjamo zavarovanja različnih 
zavarovalnic, izberemo zase najprimernejšo 
ponudbo in zavarovanje sklenemo na spletu.

Oglasno sporočilo

Z

 100€ NI DOVOLJ! Večina Slovencev misli, da če varčuje za svojo pokojnino 
100 EUR, da bo to dovolj. 

Ne mislite, da varčujete dovolj!
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NOVO: V SLOVENIJI PRVIČ VSE 
ZAVAROVALNICE NA ENEM PORTALU


