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Označenie druhu príslušných podkladových aktív pre investičné životné poistenie (2UL)  
platné od 23. 06. 2022

Číslo poistnej zmluvy: 

Interné fondy: V rámci nasledovných interných fondov poisťovateľ v mene poistených investuje poistné do nasledov-
ných podielových fondov:

1. Success Flexible fond
Podielový fond: I-AM GreenStars Opportunities
Správca: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Manažér: Impact Asset Management GmbH
Depozitár: Raiffeisen Bank International AG
Mena: EUR
Druh: akciový
Rizikový faktor: vysoký
I-AM GreenStars Opportunities je otvorený akciový podielový fond zriadený v Rakúsku. Cieľom podieloveho fondu je 
dosahovať dlhodobé zhodnotenie kapitálu prijatím vyšších rizík. Podielový fond investuje najmenej 51% aktív do akcií 
a ekvivalentných cenných papierov. Zvyšné aktíva su investované do finančných nástrojov emitovaných okrem iného 
štátmi a nadnárodnými spoločnosťami, do nástrojov peňažného trhu a podielových listov investičných fondov. Aktíva 
v podielovom fonde musia dlhodobo spĺňať tzv. „ESG“ kritériá („Environmental“, „Social“, „Governance“), čo znamená, 
že musia spĺňať určité minimálne štandardy v environmentálnej a sociálnej oblasti ako aj vykazovať dobrú správu a ria-
denie. Z investovania budú vylúčené: podniky zo zbrojárskeho priemyslu; podniky porušujúce pracovné alebo ľudské 
práva; podniky, ktorých tržby pochádzajú z produkcie resp. ťažby uhlia alebo ktorých tržby z veľkej časti pochádzajú zo 
spracovania resp. používania uhlia alebo iných služieb týkajúcich sa uhlia; podniky vyrábajúce kľúčové súčiastky z ob-
lasti zakázaných zbraní (napr. kazetová munícia, chemické zbrane, pozemné míny) alebo ktorých manažment nedosa-
huje určitú úroveň kvality; derivátové nástroje, ktoré môžu umožňovať alebo podporovať špekulácie s potravinami. 
Viac informácii o podielovom fonde, a teda aj jeho predajný prospekt vrátane štatútu nájdete na stránke www.rcm.at. 

2. Success Absolute fond
Podielový fond: I-AM AllStars Balanced
Správca: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 
Depozitár: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Viedeň
Mena: EUR
Druh: fond fondov
Rizikový faktor: stredný 
Podielový fond pri svojich investíciách zohľadňuje ekologické, prípadne sociálne kritériá. Jeho investičným cieľom je 
dosiahnuť mierny rast kapitálu pri strednom riziku, a to investovaním do širokej škály akciových a dlhopisových trhov. 
Na tento účel sa využívajú najmä aktívne investičné fondy a fondy ETF. Podielový fond investuje na základe aktívnej 
investičnej stratégie a nepoužíva index alebo inú referenčnú hodnotu. Najmenej 70 % aktív smeruje do iných investič-
ných fondov vrátane netermínovaných vkladov (prípadne vkladov s výpovednou lehotou). Podiel akcií cez iné fondy 
a investície do akcií je obmedzený na 50 % aktív fondu. Derivátové nástroje môžu byť použité na zabezpečenie. Viac 
informácií k podielovému fondu získate na llbinvest.at.



3. Success Relative fond
Podielový fond: I-AM AllStars Opportunities 
Správca: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 
Depozitár: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Viedeň
Mena: EUR
Druh: fond fondov
Rizikový faktor: stredný
Podielový fond pri svojich investíciách zohľadňuje ekologické, prípadne sociálne kritériá. Jeho stratégiou je investovať 
väčšinu aktív do globálnych akciových trhov s potenciálom rastu. To zahŕňa najmä aktívne investičné fondy, fondy ETF 
a na zníženie rizika aj likvidné alternatívne akciové stratégie. Podielový fond investuje na základe aktívnej investičnej 
stratégie a nepoužíva index alebo inú referenčnú hodnotu. Najmenej 70 % aktív smeruje do iných investičných fondov 
vrátane netermínovaných vkladov (prípadne vkladov s výpovednou lehotou). Najmenej 30 % aktív fondu môže byť in-
vestovaných do akcií. Derivátové nástroje môžu byť použité len na zabezpečenie.
Viac informácií k podielovému fondu získate na llbinvest.at.

Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie 
klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, kle-
sať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde 
môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty 
majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko.


