ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS
Naložbeno življenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom

Enkratna
priložnost za
varčevanje

INOVATIVNOST
Inovativno dinamično upravljanje premoženja
Sredstva, vezana na Aktivno naložbo, upravljamo s pomočjo
računalniške naložbene strategije.

STABILNOST in VARNOST
Zagotavljamo zajamčeno donosnost v višini 0 % na
sredstva, vezana na Zajamčeno naložbo.

NAGRAJEVANJE zvestobe

ENKRATNI ŽIVLJENJSKI
BONUS
Z napredno tehnologijo do
optimalnega upravljanja
vaših sredstev.

Napredna oblika življenjskega zavarovanja,
s katero se zavarujete za primer smrti,
obenem pa se vaša sredstva plemenitijo v
izbranih in za vas primernih naložbah.
Takšna kombinacija zavarovanja in varčevanja
je enostavna.

Iz sredstev, ki so vezana na Aktivno naložbo,
vam pripisujemo bonuse!

Varčevanje za PENZIJO
Varno in brezskrbno skozi tretje življenjsko obdobje.

Varčevanje za dolgoročni CILJ
Bližje, kot ste zastavljenemu cilju, bolj varne so vaše naložbe.
•
•
•
•

Imam zavarovanje in hkrati varčujem za svojo prihodnost.
Mojo naložbo upravljajo najboljši strokovnjaki.
Imam pregled in nadzor nad svojim premoženjem.
Želim varno, inovativno in dinamično oplemenititi svoja
sredstva.

HITER DOSTOP do sredstev
Izplačilo predujma je možno takoj.

NEOBDAVČENI donosi
Donosi so po desetih letih neobdavčeni!
Zato stopam brezskrbno
v prihodnost.

ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS = Enkratna priložnost

Določi svoj
CILJ
VARČEVANJA

Mojo naložbo
upravljajo
najboljši
strokovnjaki

Varčevanje za PENZIJO

Varno in brezskrbno skozi tretje življenjsko
obdobje.

Strategija prehajanja med naložbenimi portfelji
Pristopna
starost
Načrt
varčevanja
za pokojnino

do 35 let

36 - 45 let

46 - 55 let

56 - 60 let

nad 60 let

Drzna
naložba

Dinamična
naložba

Uravnotežena
naložba

Preudarna
naložba

Varna
naložba

Varčevanje za CILJ
10 let

20 let

15 let

Varčevanje po MERI

25 let

Samostojna izbira naložbene strategije.

Od 50 % do 100 %
Aktivna naložba

Do 50 %

Drzna
naložba
Po načelu dobrega gospodarja naši
strokovnjaki mesečno prilagajajo naložbe
in tako učinkovito skrbijo za optimalno
upravljanje in plemenitenje vašega
premoženja. Naš glavni cilj je stabilna in
dolgoročna rast vašega premoženja,
pri čemer sledimo načelom varnega in
preudarnega investiranja.
Ko se približujemo cilju varčevanja,
naložbeni portfelj samodejno prehaja iz
bolj tveganih v manj tvegane naložbe.

Zajamčena naložba

Bodi fleksibilen
V času varčevalnega obdobja se lahko odločate, kolikšen del naložbe je zajamčen in kolikšen aktiven:
100 % Aktivna naložba

naložbe ustrezno razporejamo sredstva.

Brezskrbno šolanje otrok, nakup avta, nakup stanovanja,
sanjsko potovanje in ostale radosti življenja.

Naložbene strategije
Doba plačevanja

Naložbe aktivno spremljamo ter z namenom optimiziranja varnosti in donosnosti vaše

70 % Aktivna naložba

50 % Aktivna naložba

30 % Zajamčena naložba

50 % Zajamčena naložba

Dinamična
naložba
Uravnotežena
naložba
Preudarna
naložba
Varna
naložba

Pri tej naložbi je vrednost enote
premoženja ves čas enaka.

Zajamčena
naložba

Inovativno, dinamično upravljanje
premoženja za doseganje visokih
donosov.

Aktivna
naložba

donosnost
varnost

donosnost
varnost

donosnost
varnost

donosnost
varnost

donosnost
varnost

donosnost
varnost

90 %
delnice

10 %
obveznice

75 %
delnice

25 %
obveznice

60 %
delnice

40 %
obveznice

40 %
delnice

60 %
obveznice

10 %
delnice

90 %
obveznice

brez
tveganja

donosnost
varnost

40 %—100 %
delnice

0 %—60 %
obveznice

Bodite nagrajeni
za zvestobo in
privarčujte več

ENKRATNI
ŽIVLJENJSKI
BONUS
omogoča:

“Potrpežljivost je grenka,
vendar je njen sad sladek.”
Jean-Jacques Rousseau

•

ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS
zagotavlja pripis bonusa na sredstva v
Aktivni naložbi. Bonus znaša 0,5 % od
vrednosti premoženja Aktivne naložbe v
preteklem opazovanem obdobju.
Prvič vam ga pripišemo po koncu poslovnega
leta po petih letih veljavnosti zavarovanja,

•

nato pa vam ga pripisujemo vsako naslednje
leto. Za pripis bonusa jamčimo mi.

•
•
•

Večji, kot je del sredstev, vezan na Aktivno
naložbo, več bonusa vam pripišemo na
naložbeni račun.

•

Izračun naložbe
20.000,00

18.210,37
16.799,78

1.410,59
Povišanje
stanja
zaradi
bonusa

14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00

Vrednosti
Vsota od Fund Val z B

0,00
1

2

3

4

5

6

7

Stanje na računu z bonusom
Stanje na računu brez bonusa

8

9

10

11

12

Trajanje v letih

13

14

15

16

17

18

19

20

•
•
•

Zahtevate lahko izplačilo premoženja
(enkratno ali v obliki rente),
nadaljujete z izrednimi plačili,
prenesete sredstva v druge naložbe.

Ali obstaja možnost
predčasnega izplačila?
Vsekakor. Izplačilo predujma ali odkupa je možno takoj.

Vrednost enote premoženja (VEP) in njene spremembe so
objavljene na spletni strani www.generali.si/vep.

Vrednosti sredstev v EUR

16.000,00

Kaj lahko storite med trajanjem
zavarovanja?

Objava vrednosti enote premoženja
naložbenega portfelja

Izkoristite dolgoročno finančno naložbo, ki vam omogoča aktivno plemenitenje sredstev.

18.000,00

brezskrbno varčevanje za pokojnino ali druge dolgoročne
cilje,
optimalne donose ob stalnem prilagajanju naložb
razmeram na trgu,
prilagajanje vašim potrebam v različnih življenjskih obdobjih,
možnost samostojne izbire naložbene politike (Varčevanje
po MERI),
možnost brezplačnega prehajanja med naložbenimi
strategijami,
neobdavčene prihranke po 10 letih varčevanja.

Vsota od Fund Val brez B

Trajanje v letih

Informativni izračun za osebo, staro 45 let, ki ima privarčevana sredstva v višini 10.000 EUR in bo le-ta v celoti potrebovala čez 20 let.
Zavarovalna vsota je v prvem zavarovalnem letu enaka stanju na naložbenem računu, povišanem za 1.000 EUR, po izteku prvega zavarovalnega leta pa je enaka
seštevku stanja na naložbenem računu in 500 EUR. V izračunu je predviden donos v višini 4 % letno. Gibanje vrednosti premoženja je ilustrativne narave, saj so
dejanski prihodnji donosi v posameznih letih lahko višji ali pa nižji od predvidenega.
GENERALI d.d. ne jamči za bodoči donos, saj je le-ta odvisen od gibanja vrednosti enote naložbe v prihodnosti. V informativnem izračunu je predviden bonus v
višini 0,5 % od vrednosti premoženja Aktivne naložbe.

Zakaj zaupati
Generaliju?
V Sloveniji je GENERALI zavarovalnica prisotna že od 1997 in spada med vodilne
zavarovalnice na trgu.
•
•
•

Zaupa nam več kot 660.000 zavarovancev, ki imajo pod našim okriljem
sklenjenih več kot 1.000.000 zavarovalnih polic.
Kot vseživljenjski partner skrbimo za varnost svojih zavarovancev in njihovega
premoženja skozi celovit nabor inovativnih zavarovanj.
Smo del ugledne Skupine Generali, ustanovljene leta 1831, ki je prek svojih
družb prisotna v 50 državah sveta in ima 61 milijonov strank.

DOM
ZDRAVJE

AVTO

Vseživljenjski partner

ŽIVLJENJE

UPRAVLJANJE
VARČEVANJE
PREMOŽENJA
POKOJNINA

GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 47 57 100
E: info.si@generali.com

Link07.pdf

Kontakt zavarovalnega zastopnika

-> https://www.generali.si/h5MVin
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Dokument s ključnimi informacijami za naložbeno zavarovanje je na
voljo na www.generali.si/kid in v poslovalnicah.
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www.generali.si

Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o naložbenem zavarovanju ENKRATNI ŽIVLJENJSKI
BONUS. Brošura ni ponudba v pravnem smislu, čeprav je skrbno pripravljena, saj lahko skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali
nepopoln vtis. Obvezujoče in popolne informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v Pogojih za naložbeno zavarovanje
ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS 01-ŽEB-01/20, ki so sestavni del zavarovalnega produkta. Za dodatna pojasnila in sklenitev
zavarovanja se lahko obrnete na našega predstavnika oziroma naše prodajne poti.
04/Januar 2020

