Informacije o obiteljskoj mirovini iz obveznog mirovinskog osiguranja – 2. stup
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OIB: 42795279057
Ugovor o mirovini iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
možete sklopiti s mirovinskim osiguravajućim društvom nakon što se kapitalizirana sredstva iz Vašeg
mirovinskog fonda prenesu u mirovinsko osiguravajuće društvo. Ugovoriti možete samo onu vrstu
mirovine koja Vam je priznata rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te se tako
ugovorena mirovina isplaćuje doživotno, kao i mirovina iz 1. stupa. Iznimno, mirovina se djeci isplaćuje
do navršene 26. godine.
Nakon okončanja postupka kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Središnjeg registra
osiguranika, Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (Društvo), obavijestit će Vas o prijenosu
Vaših kapitaliziranih sredstava iz mirovinskog fonda, te Vam poslati ponudu za sklapanje ugovora o
mirovini. Prema obliku mirovine koji Vam odgovara, dostavit ćete nam Zahtjev za sklapanje ugovora o
mirovini.
Nakon što Društvo zaprimi Vaš zahtjev, poslati ćemo Vam ugovor o mirovini. Potpisani primjerak Ugovora
o mirovini potrebno je vratiti u Društvu kako bi Vam se mirovina počela isplaćivati. Sve dok ne potpišete
ugovor o mirovini možete se predomisliti i promijeniti svoj zahtjev.
Iznos mirovine ovisi o:
• obliku mirovine koji izaberete,
• ukupnom iznosu kapitaliziranih uplata,
• Vašoj životnoj dobi.
Korisnici obiteljske mirovine nemaju zakonske mogućnosti za djelomičnu jednokratnu isplatu.
Mirovina se isplaćuje korisnicima mjesečno i unaprijed, ne kasnije od dana utvrđenog u ugovoru o
mirovini na izabrani račun u banci. Sve naknade su već uračunate i ne umanjuju iznos ugovorene
mirovine. Svaki oblik mirovine generira drugačiji iznos mjesečne mirovine.
Jednom sklopljen ugovor o mirovini ne može se promijeniti. Potpisom ugovora o mirovini Društvo se
obvezuje isplaćivati mirovinu kako je to predviđeno ugovorom. Korisnik mirovine je dužan dojaviti svaku
promjenu u osobnim i stvarnim okolnostima koja utječe na primanje mirovine. Na ugovor o mirovini
primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske (Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima,
Zakon o obveznim odnosima, itd). Pravila za mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja možete
pronaći na www.rmod.hr.
Naknada za pokriće troškova ugovaranja i isplate mirovine je navedena u zahtjevu za sklapanje ugovora
o mirovini i u ugovoru o mirovini. Osim ove naknade, mirovinsko osiguravajuće društvo ima pravo i na
upravljačku naknadu.
Nadzor nad poslovanjem Društva provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA),
Franje Račkog 6, 10000 Zagreb.
Korisnik mirovine može podnijeti pritužbu Društvu na adresu: mirovina@rmod.hr ili putem broja telefona
01/5581-772. Društvo osigurava uvjete za izvansudsko mirno rješavanje mogućih sporova između
Društva i korisnika mirovine putem Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Rješavanje
sporova putem Centra za mirenje pri HGK nije od utjecaja na mogućnost rješavanja ovih sporova pred
sudom.
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Oblici obiteljske mirovine Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.:
Pojedinačne doživotne mirovine

Mirovina za članove obitelji

Pojedinačna doživotna mirovina – MO1
Pojedinačna doživotna mirovina omogućuje
korisniku mirovine doživotno primanje mirovine.
Ovaj oblik mirovine se ugovara bez zajamčenog
razdoblja te se nakon smrti korisnika mirovine,
mirovina prestaje isplaćivati.
Ovaj oblik mirovine moguće je ugovoriti ako je
rješenjem HZMO pravo na osnovnu obiteljsku
mirovinu priznato samo bračnom drugu člana
mirovinskog fonda.
Početni iznos mirovine ovisi o iznosu
kapitaliziranih sredstava i o dobi korisnika
mirovine.

Mirovina za članove obitelji – MO2
Mirovina za članove obitelji isplaćuje se doživotno
korisniku mirovine, a korisniku mirovine – djetetu
do navršene 26. godine života.
Iznos mirovine dijeli se na sve korisnike u
jednakom iznosu, osim ako drugačije nije
određeno rješenjem HZMO.
Početni iznos mirovine ovisi o iznosu kapitaliziranih
sredstava te o dobi korisnika mirovine.

Pojedinačna
doživotna
mirovina
sa
zajamčenim razdobljem – MO3
Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim
razdobljem omogućuje korisniku mirovine
doživotno
primanje
mirovine,
uz
izbor
zajamčenog razdoblja od 5 do 20 godina.
U slučaju smrti korisnika mirovine tijekom
zajamčenog razdoblja, mirovina se nastavlja
isplaćivati imenovanom korisniku do završetka
zajamčenog razdoblja. Ako korisnik mirovine
nadživi zajamčeno razdoblje, mirovina se i dalje
doživotno isplaćuje.
Ovaj oblik mirovine moguće je ugovoriti ako je
rješenjem HZMO pravo na osnovnu obiteljsku
mirovinu priznato samo bračnom drugu člana
mirovinskog fonda.
Ako u trenutku sklapanja ugovora imate
maloljetnu djecu, dužni ste ih odrediti za
imenovane korisnike do njihove 18. godine
života.
Početni iznos mirovine ovisi o iznosu
kapitaliziranih sredstava, trajanju zajamčenog
razdoblja, postotku mirovine koji se isplaćuje
imenovanim korisnicima mirovine te o dobi
korisnika mirovine.

Raiffeisen mirovinsko osiguravajue društvo d.d. • HR - 10000 Zagreb, Heinzelova 44 • Tel: 01/5581-737 • Fax: 01/3091-127 • Trgova,ki sud u Zagrebu MBS
080432744 • OIB: 42795279057 • IBAN: HR8224840081101264026 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. • Temeljni kapital društva u iznosu od
23.100.000,00 kuna u cijelosti uplaen, ukupan broj dionica 231.000, nominalni iznos dionice 100 kuna • Uprava: 8eljko Bedenic, predsjednik Uprave, Biserka
8alac, ,lanica Uprave • Nadzorni odbor: Zoran Košak, predsjednik

