
POISTENIE OSÔB

Investičné životné poistenie

CLEAN ENERGY 
INVEST

LIMITOVANÁ PONUKA



Allianz - Slovenská poisťovňa pripravila limitovanú 
ponuku – produkt Investičné životné poistenie 

Clean Energy Invest.
Ide o kombináciu poistenia pre prípad smrti alebo 
dožitia a investovania.

INVESTOVANIE

Produkt klientom umožňuje investovať finančné 
prostriedky do nákupu podielových jednotiek fondu
Clean Energy Invest, ktorého podkladovým aktívom  
je štruktúrovaný dlhopis s 90 % kapitálovou garanciou 
vložených investícií a s pohyblivým výnosom 
odvodeným od vývoja hodnoty indexu. Emitentom 
štruktúrovaného dlhopisu je UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a. s. Výsledné zhodnotenie 
investície je výsledkom vývoja hodnoty indexu 
UniCredit Clean Energy Risk Reduction Strategy Index.

V indexe sú zastúpené spoločnosti, ktoré sa podieľajú 
na vývoji alebo aplikácii nových technológií v sektore 
priemyselnej energetiky (napríklad SIEMENS, Linde, 
AIR LIQUIDE, Schneider Electric, IBERDROLA, BASF).
Spôsob výpočtu výsledného zhodnotenia investície 
zabezpečuje, že klientovi bude na konci poistnej doby
vyplatených najmenej 90 % zaplateného poistného. 

Ilustračné príklady pre jednorazové poistné 10 000 eur:
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- 32,87 % - 2,27 % + 4,94 % + 23,40 %
VÝNOS PODKLADOVÉHO AKTÍVA

0 % + 5,80 % + 11,20 % + 25,05 % 
VÝPLATA KLIENTOVI NA KONCI POISTNEJ DOBY

9 000 eur 9 522 eur 10 008 eur 11 254 eur



NÁROKY Z POISTENIA

Ak sa poistený dožije konca dohodnutej poistnej doby, 
poisťovateľ vyplatí poistenej osobe poistné plnenie vo 
výške hodnoty účtu k dátumu dožitia, najmenej však 
90 % zaplateného poistného.

Ak poistený počas trvania poistenia zomrie, poisťovateľ 
vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie vo výške 
hodnoty účtu poistníka platnej v najbližší valuačný 
deň, ktorý nasleduje po dátume úmrtia poisteného, 
najmenej však vo výške zaplateného poistného.

Ak poistený zomrie počas trvania poistenia na 
následky úrazu, poisťovateľ vyplatí oprávnenej osobe 
poistné plnenie ako v prípade úmrtia poisteného 
navýšené o sumu, ktorá zodpovedá 1-násobku 
zaplateného poistného, najviac však o 10 000 eur.
 

PODMIENKY POISTENIA

Platenie poistného: jednorazovo

Minimálna výška poistného: 3 000 eur

Maximálna výška poistného:  15 000 eur

Poistná doba: 27. 4. 2020 – 28. 4. 2025

Vstupný vek poisteného: minimálne 2 týždne,  
maximálne 80 rokov



Hlásenie poistnej udalosti: 
Infolinka +421 2 50 122 222
www.allianzsp.sk/poistne-udalosti

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
www.allianzsp.sk
allianzsp@allianzsp.sk
Infolinka +421 2 50 122 222

facebook.com/allianzSK
instagram.com/allianzsk
linkedin.com/company/
allianz-slovenska-poistovna-a-s 
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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.

Viac informácií k investičnému životnému poisteniu Clean Energy Invest nájdete na allianzsp.sk.

Tento leták má informatívny charakter. Všetky pravidlá a podmienky k produktu Investičné 
životné poistenie Clean Energy Invest sú uvedené v poistnej zmluve.


