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Kaj je Naložbena zvezda AS?
Naložbena zvezda AS je življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno
tveganje. Življenjsko zavarovanje je vezano na desetletni dolžniški vrednostni papir, ki je kombinacija naložb v indeks
Income Fund Stars ter brezkuponske obveznice.

Plemenitenje sredstev, kot da bi vse premije plačali naenkrat
Z mesečnim plačevanjem premije v Naložbeno zvezdo AS se bodo vaša sredstva plemenitila tako, kot da bi bila celotna
dogovorjena premija plačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja, ne pa da se plačuje v 120-ih mesečnih
obrokih. To pomeni, da se bo ob izteku zavarovanja na vsako plačano premijo izplačal donos, ki ga bo indeks Income
Fund Stars ustvaril v desetih letih - tudi na tisto premijo, ki bo plačana le en mesec pred iztekom zavarovanja.

Ugodnejši vstop v indeks Income Fund Stars
Pri Naložbeni zvezdi AS ni treba čakati na pravi trenutek, saj omogoča ugodnejši vstop v indeks Income Fund
Stars, ki se odraža v ugodnejši izhodiščni vrednosti indeksa. Ta se določi tako, da se iz povprečja trinajstih mesečnih
opazovanj v prvem letu izloči najmanj ugodno vrednost indeksa, tj. najvišjo vrednost indeksa.

Varovanje naložbe in zaklepanje donosov
Dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača vsaj 90 % vsote sredstev za investiranje1, kar pomeni, da lahko v
najslabšem primeru izgubite največ 10 % vsote sredstev za investiranje. Če indeks Income Fund Stars na določen
opazovani dan2 doseže enega izmed dveh nivojev zaklepanja, prvega pri 155 %, drugega pa pri 185 % izhodiščne
vrednosti indeksa, se donos zaklene – indeks ima ob doživetju zavarovanja vsaj tolikšno vrednost, kot je znašala
ob najvišjem že doseženem nivoju zaklepanja. Če se zavarovanje prekine predčasno, je lahko vrednost vašega
zavarovanja tudi nižja od 90 % vsote sredstev za investiranje, prav tako pa se ne upošteva morebitnega doseženega
nivoja zaklepanja. Zato je pomembno, da z zavarovanjem vztrajate do konca.

Svetovno uveljavljeni izdajatelj
Dolžniški vrednostni papir je izdan s strani BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, ki je del bančne skupine BNP Paribas.
Banka BNP Paribas je garant pri dolžniškem vrednostnem papirju in sodi med največje banke na svetu ter je ena izmed bank,
ki ima kljub trenutnim razmeram na finančnih trgih bonitetno oceno A+ (po Standard & Poor´s).

Dodatni bonus: za 120 % višja udeležba pri donosu indeksa Income Fund Stars
Dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača za 120 % višji donos, kot ga bo indeks Income Fund Stars ustvaril v desetih
letih3. To pomeni, da dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti za vsak % ustvarjenega donosa izplača kar 2,2 %.

Kaj prinaša obdobje nizkih obrestnih mer?
Smo v obdobju izrazito nizkih obrestnih mer na kapitalskih trgih. Obrestne mere na depozite v bankah so se močno
znižale in vlagatelji vse težje zadovoljijo svoje potrebe po dohodkih na ta način. Vse več vlagateljev pričenja spoznavati,
da morajo razširiti iskanje virov dohodkov izven tradicionalnih okvirov. Pri tem se nemalokrat soočijo z vedno večjim
tveganjem.
Dobro, tveganjem prilagojeno izbiro v teh razmerah predstavljajo dohodkovni skladi, saj upravljavcem na enem mestu
omogočajo aktivno prerazporejanje sredstev med različnimi naložbenimi razredi z namenom doseganja razpršenega
in vzdržnega dohodka.
Ob predpostavki, da so plačane vse zapadle premije.
V obdobju od 1. decembra 2016 do 1. decembra 2025 vsak delovni dan indeksa predstavlja opazovanje za zaklepanje.
Ob predpostavki, da je končni tečaj indeksa Income Fund Stars nad izhodiščnim tečajem ter so plačane vse zapadle premije.
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Uspešna preteklost indeksa Income Fund Stars
Pri pregledu pretekle uspešnosti v obdobju od 16. marca 2009 do 30. junija 2015 lahko ugotovimo, da je indeks Income
Fund Stars 4 ustvaril nadpovprečne donose v primerjavi z uravnoteženim portfeljem, sestavljenim iz globalnih delnic in
globalnih obveznic. Najvišja letna donosnost indeksa Income Fund Stars je bila 14,38 %5, povprečna letna donosnost
v opazovanem obdobju pa 9,81 %.
Slika: Gibanje indeksa Income Fund Stars v primerjavi z uravnoteženim portfeljem iz globalnih delnic in obveznic
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Zakaj nalagati v dohodkovne investicijske sklade?
Dohodkovni skladi so zasnovani tako, da pomagajo vlagateljem v sedanjem okolju z nizko gospodarsko rastjo in nizkimi
obrestnimi merami ustvariti privlačne, redne in vzdržne dohodke brez pretiranega izpostavljanja tveganju. Njihov cilj je
maksimirati dohodke ob omejenem tveganju, pri čemer uporabljajo fleksibilen način upravljanja naložb.
Dohodkovni skladi omogočajo dostop do:
razpršenega portfelja različnih naložb: portfelj je sestavljen iz širokega nabora vrednostnih papirjev, ki prinašajo
dohodek, kot so obveznice, delnice, nepremičnine, visokodonosni dolg in dolg iz trgov v razvoju;
fleksibilnega upravljanja: možnost aktivnega prerazporejanje sredstev med različnimi naložbenimi razredi, od
katerih upravljavci pričakujejo najvišji potencial za ustvarjanje dohodka;
omejenega tveganja: upravljavci lahko s pomočjo zaščitnih strategij omejijo zniževanje vrednosti premoženja
v primeru večjih padcev na kapitalskih trgih.

Zakaj indeks Income Fund Stars?
Indeks Income Fund Stars omogoča dostop do štirih dohodkovnih skladov priznanih upravljavcev, ki lahko do višjih
donosov pridejo z izbiranjem naložb iz širokega nabora naložbenih razredov, med katere sodijo visoko donosne
obveznice, obveznice iz trgov v razvoju, delnice podjetij, ki izplačujejo dividende, in nepremičninski investicijski skladi.
Indeks ima samo dolge pozicije v dohodkovnih skladih z enakomerno razporejenimi deleži med njimi. Portfelj se dnevno
usklajuje, kar omogoča stalno razpršenost.
Indeks Income Fund Stars vsebuje tudi kontrolni mehanizem, ki dodatno zmanjšuje naložbeno tveganje, tako da
volatilnost omejuje na ciljno raven 4,5 %, kar je dva- do trikrat manj, kot znaša pri delniških naložbah. Kontrolni
mehanizem tveganja na dnevni ravni dinamično prilagaja izpostavljenost navedenim dohodkovnim skladom, tako da v
primeru volatilnosti, višje od 4,5 %, zmanjšuje naložbe, pri volatilnosti, nižji od 4,5 %, pa povečuje naložbe v dohodkovne
sklade, pri čemer največja dopustna izpostavljenost dohodkovnim skladom znaša 150 %.
4
Indeks Income Fund Stars je bil ustanovljen 7. novembra 2014. Zgodovinska uspešnost pred tem datumom je izračunana na podlagi ocen parametrov v preteklosti
in dejanskih gibanj posameznih dohodkovnih skladov, ki bi ga sestavljali. Indeks Income Fund Stars upošteva strošek repliciranja indeksa v višini 0,5 %. V obdobju od
16. marca 2009 do 17. aprila 2012 je bil indeks sestavljen iz 3 dohodkovnih skladov z enakimi deleži, 18. aprila 2012 pa je bil dodan še dohodkovni sklad ISF Global
Multi-Asset Income. Tako indeks Income Fund Stars kot tudi primerjalni indeks, ki je sestavljen 50 % iz globalnih delnic in 50 % iz globalnih obveznic, sta izražena kot
indeksa presežne donosnosti. Globalne delnice predstavlja delniški indeks MSCI AC World Index, obveznice pa obvezniški indeks JP Morgan World Aggregate Bond Index.
Doseženi donosi v preteklosti niso zagotovilo za donose v prihodnosti.
5
V obdobju od 16. marca 2009 do 31. decembra 2009 je donosnost indeksa znašala celo 20,84 %. Doseženi donosi v preteklosti niso zagotovilo za donose v prihodnosti.

Indeks Income Fund Stars omogoča dostop do naslednjih štirih dohodkovnih skladov:
BlackRock Global Multi Asset Income Fund: velikost sredstev v upravljanju6: 2,67 mrd EUR, oznaka
Bloomberg: BGMAE2E LX, naložbeni cilj: ustvarjanje nadpovprečne ravni dohodka kot tudi ohranjanje dolgoročne
kapitalske rasti z nalaganjem sredstev na globalni ravni v delnice, obveznice, investicijske sklade, depozite in
instrumente denarnega trga. Cilj sklada je tudi biti manj tvegan kot uravnoteženi portfelj, sestavljen 50 % iz
obveznic in 50 % iz delnic.
JPMorgan Global Income Fund: velikost sredstev v upravljanju7: 15,08 mrd EUR, oznaka Bloomberg:
JPGIAEA LX, naložbeni cilj: ustvarjanje dohodka z nalaganjem sredstev pretežno v visoko donosne obveznice in
delnice na globalnih trgih kot tudi v obveznice iz trgov v razvoju, nepremičninske investicijske sklade in
konvertibilne obveznice.
M&G Optimal Income Fund: velikost sredstev v upravljanju8: 28,17 mrd EUR, oznaka Bloomberg: MGOIAEA LN,
naložbeni cilj: ustvarjanje donosa z izpostavljenostjo optimalnim tokovom dohodka na kapitalskih trgih.
Dohodkovni sklad nalaga vsaj 50 % v dolžniške finančne instrumente, lahko pa tudi v druge investicijske sklade,
delnice in izvedene finančne instrumente.
Schroder ISF Global Multi Asset Income Fund: velikost sredstev v upravljanju9: 5,58 mrd EUR, oznaka
Bloomberg: SCGMA1H LX, naložbeni cilj: srednjeročna in dolgoročna rast dohodkov in kapitala z nalaganjem
sredstev pretežno v globalne delnice in obveznice
Indeks Income Fund Stars z razpršeno izpostavljenostjo štirim dohodkovnim skladom priznanih upravljavcev in
kontrolnim mehanizmom, ki zmanjšuje naložbeno tveganje, omogoča ustvarjanje nadpovprečnih, tveganju prilagojenih
donosov v primerjavi z uravnoteženim portfeljem, sestavljenim 50 % iz obveznic in 50 % iz delnic.

Prednost dolgoročnega varčevanja
Z dolgoročnim nalaganjem sredstev se nihanja na kapitalskih trgih izravnajo, zato je pomembno, da z varčevanjem
začnemo čim prej. V daljšem časovnem obdobju je bolj izražena višja donosnost naložb v delniške investicijske sklade
v primerjavi z naložbami v obvezniške investicijske sklade ali bančne vloge. Iz spodnje slike je razviden izrazito
pozitiven trend delniških naložb in majhen vpliv finančnih kriz na dolgi rok.
Slika: Gibanje vrednosti ameriškega delniškega indeksa S&P500, desetletne državne obveznice, inflacije in zlata od decembra
1914 do decembra 2014 (povprečna letna donosnost). Doseženi donosi v preteklosti niso zagotovilo za donose v prihodnosti.
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Informativni primeri za Naložbeno zvezdo AS
Vpliv različnih ustvarjenih donosnosti indeksa Income Fund Stars v desetletnem obdobju na izplačila, ki jih dolžniški
vrednostni papir izplača ob zapadlosti, lahko prikažemo tudi v obliki deleža vsote sredstev za investiranje:10
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Naložbena zvezda AS v primerjavi z mesečnim varčevanjem
Zavarovalec pri Naložbeni zvezdi AS mesečno plačuje premĳo do izteka zavarovanja in je udeležen pri donosu, kot da bi
vse premĳe plačal ob začetku zavarovanja. To je bistvena prednost Naložbene zvezde AS pred ostalimi kapitalskimi
varčevanji.
Znesek plačil

12.000 EUR

Kapitalsko varčevanje (2 % donosnost)13

13.282 EUR

Naložbena zvezda AS (2 % donosnost indeksa Income Fund stars)13

15.745 EUR

Naložbena zvezda AS (8 % donosnost indeksa Income Fund stars)13

37.785 EUR

Ob predpostavki, da so plačane vse zapadle premije.
24 % predstavlja dodatni bonus v višini 120 % ustvarjene donosnosti, ki se izplača ob zapadlosti dolžniškega vrednostnega papirja, če je donosnost indeksa Income Fund Stars
v desetletnem obdobju pozitivna. Če bi donosnost indeksa Income Fund Stars v desetih letih znašala 20 %, se izračuna kot 120 % x 20 % in velja ob predpostavki, da
so plačane vse zapadle premije.
12
Donos je izračunan za obdobje desetih let. Izračuni so izdelani ob predpostavkah 0 %, 4 %, 6 % in 8 % povprečne letne stopnje donosa, upoštevanju dodatnega bonusa pri
indeksu Income Fund Stars ter nespremenjenih obrestnih mer. Pri kapitalskem varčevanju je donos izračunan na podlagi obrestno obrestnega računa in mesečnega plačila
100 EUR, pri Naložbeni zvezdi AS pa za mesečno premijo 100 EUR. V izračunih informativnih vrednosti v tabeli so upoštevane povprečne letne stopnje donosa, ki niso
zajamčene, zato tudi informativna vrednost ob izteku zavarovanja ni zajamčena. Naložbeno tveganje v času trajanja zavarovanja prevzema zavarovalec.
13
Informativna vrednost premoženja po desetih letih je izračunana ob predpostavkah različnih povprečnih letnih stopenj donosa indeksa Income Fund Stars, upoštevanju
dodatnega bonusa pri indeksu Income Fund Stars, ki se izplača ob zapadlosti, in nespremenjenih obrestnih mer. V izračunih informativnih vrednosti v tabeli sta upoštevani
2 % in 8 % povprečni letni stopnji donosa, ki nista zajamčeni, zato tudi informativna vrednost ob izteku zavarovanja ni zajamčena. Naložbeno tveganje v času trajanja
zavarovanja prevzema zavarovalec.
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Ugodnejši vstop in izstop iz indeksa Income Fund Stars
Scenarij 1: Izstop iz indeksa, ko
je končni tečaj indeksa14 višji od
najvišjega zaklenjenega. V tem
primeru se pri izračunu donosnosti
dolžniškega vrednostnega papirja
upošteva višji od obeh tečajev, tj.
končni tečaj indeksa.
Scenarij 2: Izstop iz indeksa, ko
je končni tečaj indeksa14 nižji od
najvišjega zaklenjenega. V tem
primeru se pri izračunu donosnosti
dolžniškega vrednostnega papirja
upošteva višji od obeh tečajev, tj.
zadnji zaklenjeni tečaj indeksa.

Zaklepanje
pri 185 %

185 %
izhodiščnega
tečaja indeksa

Zaklepanje
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Grafični prikaz je informativne narave.

Ugodnejši vstop v indeks Income Fund Stars se določi tako, da se pri izračunu donosnosti dolžniškega vrednostnega
papirja iz povprečja zaključnih tečajev indeksa15 od trinajstih mesečnih opazovanj v prvem letu izloči najmanj
ugodno vrednost indeksa. To omogoča, da se sredstva naložijo v ugodnejšem trenutku.
Ugodnejši izstop iz indeksa Income Fund Stars omogoča mehanizem zaklepanja doseženih donosov. Zaklepanje je
vezano na vstopno vrednost indeksa in se izvede takrat, ko indeks na opazovani dan16 doseže nivo zaklepanja.
To omogoča, da se za izstop iz indeksa ob doživetju zavarovanja upošteva vsaj tolikšna vrednost, kot je bila ob morebitnem
zaklepanju.

Naložbena zvezda AS mi omogoča:
Dodatna sredstva k pokojnini

14
15
16

Predčasno poplačilo
stanovanjskega kredita

Popotnico za osamosvojitev
mojega otroka

Končni tečaj indeksa je zaključni tečaj indeksa na dan 1. 12. 2025.
Zaključni tečaj indeksa je tečaj indeksa, ki velja ob koncu trgovalnega dne.
V obdobju od 1. decembra 2016 do 1. decembra 2025 vsak delovni dan indeksa predstavlja opazovanje za zaklepanje.

Značilnosti Naložbene zvezde AS
Začetek zavarovanja

1. 12. 2015

Iztek zavarovanja

1. 12. 2025

Pristopna starost

osebe od 14. do 70. leta starosti

Plačilo premije

Mesečna premija

Mesečna čista premija

65,00

55,50

75,00

65,00

100,00

89,50

125,00

113,00

150,00

136,50

200,00

183,50

Mesečne premije, ki so navedene za posamezni razred, so premije, ki jih zavarovalec
plača po zavarovalni pogodbi. Čiste premije, ki so navedene za posamezni razred, so
premije, ki so namenjene investiranju v dolžniški vrednostni papir. Razlika med premijo
posameznega razreda in čisto premijo posameznega razreda krije premijo zavarovanja
za primer smrti, vstopne stroške in stroške vodenja naložbenega računa.
Zavarovalec in zavarovalnica lahko dogovorita višje premije od navedenih v zgornjih
tabelah. V tem primeru se premije in stroški določijo v skladu s pravili, ki veljajo pri
zavarovalnici. Dinamika investiranja sredstev v dolžniški vrednostni papir je določena v
skladu s splošnimi pogoji in je različna od dinamike plačila premije. Dodatna mesečna
premija, zmanjšana za stroške, je namenjena pokritju dela sredstev, investiranih v
dolžniški vrednostni papir ob sklenitvi zavarovanja.

Izplačilo ob doživetju zavarovanja

Vrednost premoženja na naložbenem računu.

Izplačilo v primeru smrti

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

Naložbeni del zavarovanja

Dolžniški vrednostni papir, ki je sestavljen iz nakupne opcije na indeks Income Fund
Stars in desetletne brezkuponske obveznice, denominirane v EUR. Podrobnejši opis
naložbene strategije je objavljen v Opisu lastnosti dolžniškega vrednostnega papirja na
spletni strani zavarovalnice www.as.si.

Ugoden vstop

Izhodiščni tečaj Indeksa Income Fund Stars se izračuna kot povprečje dvanajstih
najugodnejših (tj. najnižjih) izmed trinajstih mesečnih opazovanih tečajev v prvem letu.

Zaklepanje donosov

Zaklepanje pri 155 % in 185 % izhodiščnega tečaja indeksa Income Fund Stars ob
predpostavki, da Indeks Income Fund Stars na enega izmed opazovanih dni doseže nivo
zaklepanja. V obdobju od 1. decembra 2016 do 1. decembra 2025 vsak delovni dan
indeksa predstavlja opazovanje za zaklepanje.

Možnost nadaljevanja zavarovanja

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

Odkup zavarovanja

Odkup zavarovanja je možen, če sta od začetka zavarovanja pretekli najmanj dve leti in
so do tedaj plačane vse zapadle premije za to obdobje. Pred tem je odkupna vrednost
zavarovanja enaka nič.

Dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen,
če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje desetih let ali več in sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila
ob izteku zavarovanja ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred potekom desetih
let trajanja zavarovanja. Enako velja v primeru smrti zavarovane osebe. To pomeni, da so donosi, ki jih zavarovalci
dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, po desetih letih neobdavčeni.
Življenjsko zavarovanje se sklene za obdobje desetih let, zato se na premijo ne zaračunava 8,5 % davka od prometa
zavarovalnih poslov.

Dobro je vedeti:
Dolžniški vrednostni papir ob zapadlosti izplača najmanj 90 % vsote sredstev za investiranje (ne pa celotne skupne vsote plačanih čistih premij) ob predpostavki, da so plačane
vse zapadle premije.
Izpostavljenost dolžniškega vrednostnega papirja indeksu Income Fund Stars se lahko prekine zaradi številnih okoliščin, kot je npr. sprememba ali prekinitev indeksa Income
Fund Stars zaradi nerazpoložljivosti tečajev dohodkovnih skladov ali katere koli spremembe zakonodaje ali povišanja stroškov, ki bi izdajatelju dolžniškega vrednostnega
papirja BNP Paribas Arbitrage Issuance BV onemogočali vzpostaviti zaščitne pozicije za pokritje obveznosti iz dolžniškega vrednostnega papirja. Podrobnejše informacije so na
voljo v Opisu lastnosti dolžniškega vrednostnega papirja na spletni strani zavarovalnice.
Dolžniški vrednostni papir je izpostavljen tržnim tveganjem in zato lahko njegova vrednost niha v času do njegove zapadlosti, kar lahko neugodno vpliva na odkupno vrednost
zavarovanja, če se zavarovalec odloči za odkup zavarovanja pred zapadlostjo dolžniškega vrednostnega papirja.
Morebitni vlagatelj s sklenitvijo zavarovanja, predstavljenega v tej brošuri, sklene zavarovanje pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d., ki nastopa kot glavni ponudnik in ne
kot posrednik banke BNP Paribas oziroma katere koli od njenih podružnic. Zato z banko BNP Paribas oziroma njenimi podružnicami zavarovalec ne sklene nobene pogodbe
oziroma nima do njih nobenih regresnih pravic. Morebitni vlagatelj je seznanjen, da je za to brošuro odgovorna izključno družba Adriatic Slovenica in da banka BNP Paribas
oziroma katera koli od njenih podružnic ne prevzema nobene odgovornosti za zanesljivost, točnost ali popolnost vsebine, navedb v zvezi z njimi, uspešnostjo zavarovanja ali
trženjem zavarovanja, kar vključuje skladnost zavarovanja z zakonodajo, pravili ali drugimi predpisi s področja trženja in pospeševanja prodaje. Banka BNP Paribas in njene
podružnice še posebej omejujejo odgovornost za neposredno ali posredno izgubo ali posledično škodo, vključno z izgubo dobička, ki bi lahko nastala zavarovalcu ali tretji osebi
zaradi sklicevanja na to brošuro.

DOM

ZAKAJ ZAUPATI ADRIATICU SLOVENICI?

ZDRAVJE

• V Adriaticu Slovenici v središče svojega delovanja
postavljamo naše zavarovance.

• Razvijamo inovativne produkte glede na želje in
potrebe naših strank.

AVTO
ŽIVLJENJE

• S sklenitvijo več zavarovanj omogočamo prihranke
in zagotavljamo Polni krog varnosti.

POKOJNINA

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3A, 6503 Koper, september 2015

Prijatelji in podporniki:

Prejeli smo:

Društvo za marketing Slovenije

ZMAGOVALEC V KATEGORIJI
VELIKA B2C PODJETJA

Kontaktni podatki:
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d.
Ljubljanska cesta 3 A, 6503 Koper
Brezplačna telefonska številka: 080 11 10
E-pošta: info@as.si
Internet: www.as.si
FB: www.facebook.com/Adriatic.Slovenica
Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o produktu Naložbena zvezda AS. Brošura ni ponudba v pravnem smislu, čeprav je skrbno
pripravljena, saj lahko skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče in popolne informacije o produktu so dostopne v zavarovalnih pogojih, ponudbi in zavarovalni
polici, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.

