PRODUKTOVÝ LETÁK

Thematica
Investičné životné poistenie

Allianz pripravil v spolupráci
s UniCredit Bank časovo obmedzenú
možnosť uzatvoriť si Investičné
životné poistenie Thematica.
Ide o jednorazové poistenie, ktoré
v sebe zahŕňa investovanie do
finančných nástrojov v kombinácii
s poistnou ochranou.

Limitovaná ponuka
Platná do 9. 12. 2022

Čo vám Thematica prináša?
•	Investičné životné poistenie so
100 % kapitálovou ochranou
zaplateného poistného, a teda
100 % ochranu investovaných
prostriedkov.
•	Participácia na zhodnotení
podkladového indexu vo
výške 125 % z hodnoty nárastu
podkladového indexu.

•	Zvýšená poistná ochrana v prípade
úrazovej smrti – poistné plnenie
je zvýšené o zaplatené poistné,
maximálne však o 10 000 eur.
•	Možnosť rýchleho prístupu
k finančným prostriedkom bez
dedičského konania.
•	Bez skúmania zdravotného stavu.

Do čoho investujete?
•	Produkt umožňuje investovať
finančné prostriedky do
finančného nástroja emitovaného
UniCredit Bank S.p.A. Taliansko.
Podkladovým aktívom je
štruktúrovaný produkt, ktorého
výnos závisí od vývoja hodnoty
podkladového indexu – Thematic
Strategy Index.
•	Thematic Strategy Index sa skladá
z dvoch zložiek:
1. referenčného fondu – akciový
fond Allianz Global Investors
Fund – Allianz Thematica
predstavuje globálny, aktívne
riadený akciový fond so
zameraním na aktuálne témy, ako
sú digitalizácia, automatizácia
a robotizácia, energia novej
generácie či infraštruktúra,
2. referenčného indexu – HVB 3
Months Rolling Euribor Index,
ktorý predstavuje alternatívu
uloženia hotovosti na bankovom
účte.

Porovnanie referenčného fondu a podkladového indexu
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Referenčný fond Allianz Thematica LU2009011938
Podkladový Index Thematic Strategy DE000A3CWUX2

Zobrazené obdobie: 14. 9. 2017 – 14. 9. 2022. Ide o reálny historický vývoj
referenčného fondu a podkladového indexu. S cieľom porovnať ich bola
úvodná hodnota stanovená na 1 000 bodov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú
k situácii zo dňa 14. 9. 2022.
Zdroj: UniCredit Bank AG. Historický vývoj nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Aké sú nároky z poistenia?
Ak sa poistený dožije konca
dohodnutej poistnej doby, bude mu
vyplatené poistné plnenie vo výške
hodnoty účtu k dátumu dožitia,
najmenej však 100 % zaplateného
poistného.
Ak poistený počas trvania poistenia
zomrie, oprávnenej osobe bude
vyplatené poistné plnenie vo výške
hodnoty účtu poistníka, najmenej však
vo výške zaplateného poistného.
Ak poistený zomrie počas trvania
poistenia na následky úrazu,
oprávnenej osobe bude vyplatené
poistné plnenie ako v prípade úmrtia
poisteného navýšené o 1-násobok
zaplateného poistného, najviac však
o 10 000 eur.

UPOZORNENIE:
Riziká spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnota investície do fondu môže rásť,
klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovaného poistného. Tento dokument má
len informatívny charakter a nie je poistným ani investičným poradenstvom, ktoré by zohľadňovalo individuálnu
situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho
finančnú situáciu, investičné ciele alebo vzťah k riziku. Možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia
korešpondovať s cieľovým trhom klienta a nemusia byť preňho vhodné. Banka bez vyplneného investičného
dotazníka nie je schopná identifikovať potreby klienta a ciele a nemôže mu ponúkať žiadne konkrétne finančné
nástroje ani poistné produkty. Kapitálová ochrana neochráni investorov pred vplyvom inflácie v priebehu času
a výnos upravený o infláciu môže byť záporný. Viac informácií o Investičnom životnom poistení Thematica nájdete
na allianz.sk. Všetky pravidlá a podmienky k produktu Investičné životné poistenie Thematica sú uvedené v
poistnej zmluve.
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