POISTENIE
OSÔB

AMUNDI
STRATEGY
PORTFOLIO
INVESTIČNÉ
ŽIVOTNÉ POISTENIE
INVESTUJTE S ISTOTOU – INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
JE KOMBINÁCIOU JEDNORAZOVÉHO INVESTOVANIA
DO VYBRANÝCH STRATÉGIÍ FONDOV A POISTENIA.
VÝHODY PROGRAMU AMUNDI STRATEGY PORTFOLIO
✓	
ochrana finančných prostriedkov v prípade úmrtia poisteného pred výkyvmi na finančných trhoch až do veku 75 rokov klienta poisťovňa garantuje vyplatenie minimálne investovanej čiastky.
✓	
poistné plnenie v prípade úmrtia nie je predmetom dedičstva - rýchly prístup k finančným prostriedkom pre oprávnenú osobu
✓	
bez skúmania zdravotného stavu
✓	
nižšie poplatky za nákup podielových jednotiek pri vyššom poistnom
✓	
unikátne podkladové aktíva fondov spoločnosti AMUNDI s definovanou investičnou stratégiou, aktívnou a dynamickou správou
rýchlo reagujúcou na meniaci sa trh a ekonomické signály
✓	
vhodný pre klientov s rôznym rizikovým profilom (konzervatívny, vyvážený, rastový)
✓	
prevod medzi stratégiami na žiadosť klienta
✓	
možnosť platby mimoriadneho poistného
✓	možnosť výberu časti finančných prostriedkov aj v priebehu poistenia

POISTNÁ OCHRANA PRE POISTENÚ OSOBU/POISTENÉHO
Klient, ktorý má uzatvorené investičné životné poistenie
Amundi Strategy Portfolio má v rámci tohto poistenia
zároveň uzatvorené poistné krytie pre prípad úmrtia
vo výške 105 % z hodnoty fondov bez skúmania
zdravotného stavu.

Ak nastane úmrtie neskôr, oprávnenej osobe bude vyplatené
105 % z aktuálnej hodnoty fondov.

Ak poistený zomrie skôr, ako dovŕši vek 75 rokov, oprávnenej
osobe bude vyplatená vyššia suma a to buď: 105 % z aktuálnej
hodnoty fondov alebo zaplatené jednorazové a mimoriadne
poistné, znížené o prípadné čiastočné odkupy.

Ak poistený zomrie počas prvých 12 mesiacov od začiatku poistenia následkom choroby alebo následkom úrazu, ktorý sa stal
pred začiatkom poistenia, oprávnenej osobe bude vyplatená vyššia
suma a to buď: aktuálna hodnota fondov alebo zaplatené jednorazové a mimoriadne poistné, znížené o prípadné čiastočné odkupy.
Aktuálna hodnota fondov je určená k najbližšiemu valuačnému
dňu nasledujúcemu po dátume smrti poisteného.

PODMIENKY POISTENIA

PLATENIE
POISTNÉHO:
jednorazovo

MINIMÁLNA
VÝŠKA
POISTNÉHO:
3 000 eur

MAXIMÁLNA
VÝŠKA
POISTNÉHO:
1 000 000 eur

POISTNÁ DOBA:
neurčitá,
možnosť ukončiť
kedykoľvek

VSTUPNÝ VEK
POISTENÉHO:
min. 2 týždne,
max. 70 rokov

Počas trvania poistnej zmluvy môže klient do poistenia kedykoľvek vkladať svoje voľné finančné prostriedky ako mimoriadne poistné.

PONUKA FONDOV

V rámci investičného životného poistenia programu Amundi Strategy Portfolio si môžete vybrať
z nasledovných fondov s profesionálnou správou spoločnosti AMUNDI:

Global MA Conservative fond

Global MA Balanced fond

Global MA Dynamic fond

Fond je zameraný na nákup podielových
listov zmiešaného podielového fondu
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET
CONSERVATIVE. Podielový fond investuje najmä do širokého spektra dlhopisov
z celého sveta, ako aj do cenných papierov peňažného trhu. Môže zahŕňať
vládne, podnikové alebo iné dlhopisy.
Investičné portfólio je tiež vhodne doplnené o akciové investície. Správcom
podielového fondu je správcovská
spoločnosť Amundi Luxembourg, S.A..
Odporúčaný investičný horizont fondu je
najmenej 4 roky.

Fond je zameraný na nákup podielových
listov zmiešaného podielového fondu
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET.
Podielový fond investuje priamo alebo
nepriamo do širokého spektra cenných
papierov z celého sveta. Môže zahŕňať
akcie, štátne a podnikové dlhopisy,
dlhopisy s pripojenými opčnými listami,
konvertibilné dlhopisy a cenné papiere
a vklady na peňažnom trhu s dobou splatnosti najviac 12 mesiacov.
Správcom podielového fondu je správcovská spoločnosť Amundi Luxembourg,
S.A.. Odporúčaný investičný horizont
fondu je najmenej 4 roky.

Fond je zameraný na nákup podielových
listov zmiešaného podielového fondu
AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES. Podielový fond môže investovať
0 % až 100 % čistých aktív do akcií, dlhopisov, konvertibilných dlhopisov, vkladov, nástrojov peňažného trhu a do
produktov s expozíciou voči menám.
Správcom podielového fondu je správcovská spoločnosť Amundi Luxembourg,
S.A.. Odporúčaný investičný horizont
fondu je najmenej 5 rokov.

Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty
majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v eurách. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je
zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Aktuálne ceny podielových jednotiek a vývoj fondov sú uverejnené na webovom
sídle poisťovateľa allianzsp.sk
Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká:
trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti
prostredia, politické a právne riziko.
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Tento dokument má len informatívny charakter a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Nie je osobným investičným poradenstvom ani
investičným odporúčaním, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií,
či dokonca jeho finančnú situáciu, investičné ciele alebo vzťah k riziku. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia korešpondovať
s určeným cieľovým trhom investora a nemusia byť pre neho vhodné či primerané.
Upozornenie: Banka bez vyplneného profilu investora nie je schopná identifikovať potreby klienta a ciele, a nemôže mu ponúkať žiadne konkrétne
finančné nástroje. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému.
Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Investičné služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, v Dokumente s kľúčovými informáciami na allianzsp.sk a v dokumentoch k jednotlivým fondom na amundi.sk.

