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Vzhajajoči trgi

Nalaganje sredstev v najbolj ugodnem trenutku

Zaklepanje donosov

Plemenitenje sredstev kot bi vse premĳe plačali enkrat

Svetovno uveljavljeni izdajatelj

Omejena izdaja

Možnost nadaljevanja zavarovanja

Prednost dolgoročnega varčevanja

100.000

Vrednost letne donosnosti - indeks

Povprečna letna donosnost ameriškega delniškega indeksa S&P500: 9,42 %
10.000

Povprečna letna donosnost dolgoročne obrestne mere 10Y Bond: 5,00 %
Povprečna letna rast cen zlata: 4,27 %
Povprečna letna inflacĳa: 3,19 %
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Naložba v vzhajajoče trge

Naložbeni razred

Izpostavljenost naslednjim indeksom:

iShares MSCI Emerging Index Fund, z reinvestiranimi neto
Delnice trgov v razvoju dividendami, zmanjšan za 3 mesečni USD Libor. Ciljna
volatilnost je 20 %.
Državne obveznice

BNP Paribas USD 5Y Futures Index.
Ciljna volatilnost do 5 %.

Uspešna preteklost indeksa Emerging Markets

Prikaz pretekle uspešnosti indeksa Emerging Markets
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Najugodnejši vstop v indeks in najugodnejši izstop iz indeksa

Fondpolica® TREND z mesečnim plačilom premĳe

Tabela informativnih primerov mesečnih premĳ in
predvidenih izplačil ob doživetju zavarovanja (v EUR)7:

Fondpolica® TREND v primerjavi z mesečnim varčevanjem

Znesek plačil

18.000 EUR

Kapitalsko varčevanje (3 % donosnost)8

22.680 EUR

Fondpolica® TREND (3 % donosnost indeksa Emerging Markets)

24.118 EUR

Fondpolica® TREND (10 % donosnost indeksa Emerging Markets)8

63.122 EUR

8

Možnost sklenitve dodatnih zavarovanj

Paket dodatnih zavarovanj
60.000

Izplačilo v primeru 100 %
trajne invalidnosti 60.000 EUR

40.000
Trajna invalidnost 40.000 EUR

20.000

Izplačilo v primeru smrti zaradi
prometne nesreče: 20.000 EUR +
10.000 EUR + izplačilo za primer
smrti pri življenjskem zavarovanju
Smrt zaradi nezgode 20.000 EUR
+ izplačilo za primer smrti pri
življenjskem zavarovanju
Kritične bolezni 5.000 EUR
Dnevi v bolnišnici 30 EUR/dan

0

Dnevno nadomestilo 10 EUR/dan

Značilnosti življenjskega zavarovanja Fondpolica® TREND

Trajanje zavarovanja

od 1. 5. 2011 do 1. 5. 2026

Pristopna starost

osebe od 14. do 65. leta starosti

Plačilo premĳe

Mesečna
premĳa
(v EUR)
35
50
75
100
150
200
250

Mesečna
čista premĳa
(v EUR)
27
41,5
64,5
89
136
182,5
229,5

Mesečna premĳa je lahko tudi višja od navedenih v zgornji tabeli. V tem primeru
se mesečna in mesečna čista premĳa določita v skladu s cenikom zavarovalnice.
Obračunani stroški (razlika med premĳo in čisto premĳo) krĳejo premĳo zavarovanja za
primer smrti, vstopne stroške in stroške vodenja naložbenega računa.
Izplačilo ob doživetju zavarovanja

Vrednost premoženja na naložbenem računu.

Izplačilo v primeru smrti

10 % dogovorjene premĳe za celo celotno obdobje zavarovanja + odkupna vrednost.

Naložbeni del zavarovanja

Sestavljen dolžniški papir, ki je sestavljen iz nakupne opcĳe na indeks Emerging Markets
in petnajstletne brezkuponske obveznice, denominirane v EUR.

Ugoden vstop

Izhodiščni tečaj indeksa Emerging Markets se izračuna kot povprečje enajstih
najugodnejših izmed trinajstih opazovanih tečajev.

Zaklepanje donosov

Zaklepanje pri 170 % od zaključnega tečaja indeksa Emerging Markets na dan 4. 5. 2011
ob predpostavki, da indeks Emerging Markets na določen dan v letu prvič doseže nivo
zaklepanja.
Zavarovalni paket vključuje nezgodno zavarovanje, nezgodno zavarovanje otrok,
zavarovanje za primer kritičnih bolezni in zavarovanje oprostitve plačila premĳe v
primeru 100 % trajne invalidnosti zaradi nezgode.

Možnost sklenitve dodatnih
zavarovanj

Samostojno ali poleg zavarovalnega paketa je glede na individualne potrebe mogoče
skleniti tudi dodatno zavarovanje za primer smrti, dodatno nezgodno zavarovanje in
dodatno zavarovanje kritičnih bolezni.
Poleg dodatnih zavarovanj je mogoče skleniti tudi zavarovanje oprostitve plačila premĳe
v primeru delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode in dodatno zavarovanje
oprostitve plačila premĳe v primeru 100 % trajne invalidnosti zaradi nezgode.

Možnost nadaljevanja zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe se upravičenec za primer smrti lahko odloči, da bo
nadaljeval življenjsko zavarovanje.

Odkup zavarovanja

Po treh letih trajanja zavarovanja, če so plačane premĳe za najmanj tri leta.

Prednosti Fondpolice® TREND

Naši dosežki

Kontaktni podatki

