
ZADNJE NOVICE

Presenetljiva zmaga g. Trumpa na ameriških 
predsedniških volitvah ter predvsem presenetljiv 
naknaden preobrat v njegovi retoriki sta sprožila močne 
premike na kapitalskih trgih. Ameriške delnice ...

Mesečni pregled finančnih trgov: 
November 2016 – Učinek g. Trumpa

Pokojninska družba A, d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana 
(v nadaljevanju PDA, d.d.), v skladu s 124. členom ter v 
povezavi z drugim odstavkom 117. člena Zakona o trgu 
finančnih instrumentov (v ...

Obvestilo o spremembi pomembnih 
deležev

Spoštovani! V sredo 26. oktobra je Pokojninska družba A, 
d.d. organizirala že tradicionalno predavanje o 
dodatnem pokojninskem zavarovanju. Osrednji gost 
letošnjega predavanja je bil dr. Andraž ...

Utrinki s posveta o dodatnem 
pokojninskem zavarovanju

03
NOV

28
OKT

07
DEC

Iskanje ...

O zavarovanju Ob upokojitvi Pogosta vprašanja Sklenitev zavarovanja

Domov O družbi Novice Obrazci Moj račun Kontakt

Kljub nerednim prihodkom 
dajem nekaj na stran za 
pokojnino.

Kljub nerednim prihodkom 
dajem nekaj na stran za 
pokojnino.
Maja, 35 let, samostojna prevajalka

Če že uporabljate spletni račun in ste se predhodno že registrirali se enostavno prijavite v spletni račun s klikom 
na Moj račun v zgornjem desnem kotu spletne strani www.pokojnina.si.

1. 

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom (vaš elektronski naslov) in geslom, ki ste ga sami določili 
ob registraciji. V zgornjem desnem kotu osebnega računa najdete razdelek Obvestila, kjer vas že čaka 
vaše obvestilo o stanju sredstev.

V primeru, da še ne uporabljate spletnega računa in se predhodno še niste registrirali sledite 
navodilom na hrbtni strani. 

2. 

NAVODILA ZA UPORABO IN DOSTOP DO SPLETNEGA RAČUNA

Uporabniško ime:

PRIJAVA ZAVAROVANCA

Geslo:

PRIJAVA

Pred prvo prijavo se je potrebno registrirati. To lahko storite tukaj.

V primeru težav pri prijavi oz. registraciji smo vam na voljo na 01 230 77 28 ali info@pokojninskad-a.si.

S klikom na Moj račun se 
prijavite v elektronski račun.

Če že uporabljate spletni račun in ste se 
predhodno že registrirali, se prijavite v 
spletni račun z vašim uporabniškim 
imenom in geslom.



Po kliku na Moj račun se morate pred prvo prijavo registrirati. Postopek registracije pričnete s klikom na 
povezavo za registracijo. 

4. 

Če spletnega računa še ne uporabljate, se morate najprej registrirati. Postopek začnete s klikom na Moj račun 
v zgornjem desnem kotu spletne strani www.pokojnina.si.  

3. 

V polja vpišete potrebne podatke. Številko police in vašo davčno številko lahko najdete na vašem 
Obvestilu o stanju sredstev za preteklo leto oziroma na vašem Obvestilu o vključitvi. Vaš elektronski 
naslov bo ob kasnejši prijavi služil kot vaše uporabniško ime, geslo pa določite sami. 

5. 

Po kliku na gumb Prijava boste prejeli na vpisani elektronski naslov sporočilo, s katerim boste s klikom na 
posebno povezavo zaključili registracijo in aktivirali svoj osebni račun. Nato se prijavite v vaš spletni račun, 
kot je napisano v navodilih na prvi strani.  

6. 
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Uporabniško ime:

PRIJAVA ZAVAROVANCA

Geslo:

PRIJAVA

Pred prvo prijavo se je potrebno registrirati. To lahko storite tukaj.

V primeru težav pri prijavi oz. registraciji smo vam na voljo na 01 230 77 28 ali info@pokojninskad-a.si.

REGISTRACIJA ZAVAROVANCA

Davčna številka:

Datum rojstva:

PRIJAVA NAZAJ

Geslo:

Ponovite geslo:

Številka police:

E-pošta: = uporabniško ime

Geslo naj vsebuje 6-10 znakov in vsaj eno številko.

S klikom na Moj račun se 
prijavite v elektronski račun.

V polja vpišete vse zahtevane podatke, 
ki jih najdete tudi na vašem Obvestilu 
o stanju sredstev oz. Obvestilu o vključitvi.

Če še ne uporabljate spletnega 
računa se morate pred prvo 
prijavo registrirati. Postopek 
registracije pričnete s klikom 
na povezavo za registracijo.


