Fondpolica SOLIST nalaga vaše premoženje v najbolj perspektivne
delniške investicijske sklade.

Fondpolica SOLIST je življenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premĳe, vezano na vrednost enote
premoženja kritnega sklada Aktivni naložbeni paket.
Kritni sklad Aktivni naložbeni paket nalaga sredstva pretežno v delniške investicĳske sklade, pri tem
pa dosega geografsko razpršenost s poudarkom na razvĳajočih se trgih.
Naložbene prednosti Fondpolice SOLIST:
•
•
•
•

kritni sklad Aktivni naložbeni paket upravljajo strokovnjaki Skupine KD Group, ki glede na tržne
razmere in pričakovanja v prihodnosti prilagajajo naložbeno strukturo kritnega sklada;
Aktivni naložbeni paket v vsakem trenutku sestavlja od 5 do 10 različnih investicĳskih skladov;
sestava Aktivnega naložbenega paketa se pregleda najmanj dvakrat letno;
v primeru neugodnih razmer na kapitalskih trgih delež naložb v instrumente denarnega trga,
bančne depozite in denarna sredstva skupaj lahko znaša do 25 odstotkov vrednosti vseh sredstev.

Ciljna sestava kritnega sklada Aktivni naložbeni paket na dan 1. 1. 2010:
Ime investicĳskega sklada

%

KD Indĳa – Kitajska, delniški

30

KD Latinska Amerika, delniški

20

KD Balkan, delniški

15

KD Nova energĳa, delniški

15

KD Russia, lAD, delniški odprti vzajemni sklad

10

KD Prosperita, lAD, delniško-obvezniški vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb

10

Opomba: V skladu z zavarovalnimi pogoji se sestava paketa pregleda najmanj dvakrat letno.

KD Življenje d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana, januar 2010. Foto: Stane Sršen, RTV SLO.

Fondpolica SOLIST omogoča:
•
•
•
•
•
•
•

da si z enkratnim zneskom od 1.000 EUR naprej zagotovite donosno plemenitenje vaših sredstev,
prilagodljivo zavarovalno zaščito,
možnost plačila dodatne enkratne premĳe kadarkoli v času trajanja zavarovanja,
možnost dviga dela privarčevanih sredstev,
davčno ugodno obliko zavarovanja in varčevanja,
sklenitev široke palete dodatnih zavarovanj,
sklenitev dodatnega zavarovanja za primer nezgodne smrti in dodatnega zavarovanja za primer
invalidnosti pod ugodnimi pogoji.

Posebna ugodnost pri sklenitvi Fondpolice SOLIST
Ob sklenitvi Fondpolice SOLIST z enkratno premĳo od 3.000 EUR naprej vam v prvem zavarovalnem
letu pod posebno ugodnimi pogoji omogočamo sklenitev dodatnega zavarovanja za primer nezgodne
smrti v višini 1,5-kratnika enkratne premĳe in dodatnega zavarovanja za primer trajne invalidnosti v
višini 3-kratnika enkratne premĳe.
Za več informacĳ pokličite brezplačno telefonsko številko 080 30 30 ali obiščite spletno stran
www.kd-zivljenje.si.
Namen predstavitvenega letaka je podati kratek pregled in strnjene informacĳe o produktu Fondpolica SOLIST. Čeprav je letak skrbno
pripravljen, ni ponudba v pravnem smislu, saj lahko skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče in popolne
informacĳe o produktu so navedene v zavarovalnih pogojih, ponudbi in zavarovalni polici, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.

