Zakaj zaupati
Generaliju?
V Sloveniji je GENERALI zavarovalnica prisotna že od 1997 in spada med vodilne
zavarovalnice na trgu.
• Zaupa nam več kot 600.000 strank, ki imajo pri nas sklenjenih več kot
1.200.000 zavarovalnih polic.
• Več kot 700 strokovnih osebnih skrbnikov vam lahko ponudi ustrezna
zavarovanja, prilagojena vašim potrebam.
• Kot vseživljenjski partner skrbimo za vašo varnost in varnost vašega premoženja
s celovito ponudbo zavarovanj.
• S preventivnimi vsebinami in storitvami spodbujamo k zdravemu življenju
in previdnosti na vseh poteh, da bi bilo neljubih dogodkov v življenju čim manj.
• Smo del ugledne Skupine Generali, ustanovljene leta 1831, ki je s svojimi
družbami prisotna v 50 državah sveta in ima več kot 61 milijonov strank.
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GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 47 57 100
E: info.si@generali.com

Kontakt zavarovalnega zastopnika

Dokument s ključnimi informacijami za naložbeno zavarovanje je na
voljo na www.generali.si in v poslovalnicah.

080 70 77

www.generali.si

Namen predstavitvene zgibanke je podati kratek pregled in strnjene informacije o Generali Zmagovalni kombinaciji. Zgibanka
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 veljavnih Pogojih za naložbeno zavarovanje
MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS in ZLATA LETA, ki so sestavni del zavarovalnega produkta. Za dodatna pojasnila in sklenitev
zavarovanja se lahko obrnete na našega zastopnika ali poslovalnico.
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ZMAGOVALNA KOMBINACIJA
Naložbena možnost pri naložbenem zavarovanju z obročnim
plačevanjem premije

Kaj je
ZMAGOVALNA
KOMBINACIJA?

Primerjava gibanja
vrednosti izbranih
vzajemnih skladov
Generali Investments in
Generali Zmagovalne
kombinacije

Je največkrat predlagana
kombinacija vzajemnih
skladov Generali Investments
v zadnjih 10-ih letih.

KAKO ZASLUŽITI DENAR
V SPANJU, BOŠ DELAL
DO KONCA SVOJEGA
ŽIVLJENJA.”
Warren Buffet

Povprečna letna donosnost kombinacije vzajemnih skladov Zmagovalna
kombinacija bi v zadnjih 10-ih letih znašala 10,7 %. Razpršenost vaših
sredstev med več skladi poveča varnost vaše naložbe.

Zmagovalno kombinacijo lahko izberete pri naložbenih zavarovanjih
MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS in ZLATA LETA
Generali Prvi izbor je delniški podsklad,
investira v široko paleto izbranih investicijskih
skladov priznanih tujih upravljavcev in tako
zagotavlja optimalno osnovno razpršitev naložb.
Sklad je zato namenjen tudi vlagateljem, ki se
z vzajemnimi skladi srečujejo prvič – od tod tudi

“ČE NE NAJDEŠ NAČINA

Generali Vitalnost je delniški podsklad, ki investira
v delnice družb, katerih proizvodi ali storitve
neposredno ali posredno podaljšujejo življenjsko
dobo, ohranjajo življenje in izboljšujejo njegovo
kakovost.

Relativno gibanje vrednosti
posameznih naložbenih strategij

njegovo ime.
450 %
400 %
350 %
300 %

1/3

1/3

250 %
Delniški

Sklad delniških skladov

Generali
Vitalnost

Generali
Prvi izbor

200 %
150 %
100 %
50 %

1/3
Sklad delniških skladov

Generali
Tehnologija
Generali Tehnologija je delniški podsklad s
panožno usmerjeno naložbeno politiko, katerega
cilj je dosegati dolgoročno rast na račun
tehnološkega napredka, rešitev in inovacij.

Njegov portfelj je sestavljen iz naložb v sektorje
informacijske tehnologije, medicinske opreme,
farmacije, biotehnologije in telekomunikacij.
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Pretekli donosi niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so prihodnji donosi
lahko višji ali nižji kakor v preteklosti. Zaradi neugodnih gibanj tečajev finančnih instrumentov in valut obstaja možnost, da vlagatelj
med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, naloženih v naložbo. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj je pogoj za oblikovanje
ustrezne investicijske odločitve o naložbah.

