
POISTENIE OSÔB

INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

GLOBAL 10

LIMITOVANÁ AKCIA



GLOBAL 10
Allianz - Slovenská poisťovňa pripravila 
limitovanú novinku – produkt GLOBAL 10. 

Ide o kombináciu poistenia pre prípad smrti 
a investovania do fondu.

INVESTOVANIE

Poistenie klientom umožňuje investovať finančné 
prostriedky do nákupu podielových jednotiek fondu 
GLOBAL 10, ktorého podkladovým aktívom je 
štruktúrovaný dlhopis s pohyblivým úrokovým 
výnosom odvodeným od vývoja hodnoty koša akcií. 
Emitentom štruktúrovaného dlhopisu je UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

Výsledné zhodnotenie investície závisí od 
vyhodnotenia vývoja hodnoty koša akcií 10 veľkých 
nadnárodných spoločností, ktorými sú: Vodafone, 
McDonalds, Nestlé, Daimler, Engie, Swiss Re, Pfizer, 
Toyota, Procter&Gamble, British Petroleum. 

Podmienky pre výpočet výsledného zhodnotenia 
investície umožňujú klientovi získať maximálne  
130,5 % zaplateného poistného. Napríklad pri investícii 
10 000 eur to bude maximálne 13 050 eur.
V prípade nepriaznivého vývoja na finančných trhoch 
spôsob investície zabezpečuje na konci dohodnutej 
poistnej doby návratnosť jednorazovo zaplateného 
poistného vo výške minimálne 90 %. Napríklad pri 
investícii 10 000 eur to bude minimálne 9 000 eur.

NÁROKY Z POISTENIA

Ak sa poistený dožije konca poistnej doby, vyplatíme 
mu poistné plnenie vo výške hodnoty podielových 
jednotiek fondu GLOBAL 10. Táto hodnota závisí od 
podkladového aktíva, bude však vo výške 90 % až 
130,50 % zaplateného poistného.

Ak poistený zomrie v priebehu poistenia, vyplatíme 
oprávnenej osobe poistné plnenie vo výške  
1,05-násobku hodnoty podielových jednotiek fondu 
GLOBAL 10, najmenej však vo výške zaplateného 
poistného. 

Ak poistený zomrie v priebehu poistenia:

 – následkom úrazu, poistné plnenie sa naviac zvýši 
o sumu, ktorá zodpovedá 1-násobku zaplateného 
poistného, najviac však o 33 000 eur, 

 – následkom úrazu pri dopravnej nehode,  
poistné plnenie sa naviac zvýši o sumu, ktorá 
zodpovedá 2-násobku zaplateného poistného, 
najviac však o 66 000 eur.

PODMIENKY POISTENIA

Platenie poistného: jednorazovo.
Minimálna výška poistného: 3 000 eur.
Maximálna výška poistného: 30 000 eur.
Poistná doba: 22. 7. 2019 – 22. 7. 2024.
Vstupný vek poisteného: minimálne 2 týždne, 
maximálne 80 rokov.

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 GLOBAL 10 nájdete na allianzsp.sk.
Tento leták má informatívny charakter. Všetky pravidlá a podmienky k produktu GLOBAL 10 
sú uvedené v poistnej zmluve.



Hlásenie poistnej udalosti: 
Infolinka 0800 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 0800 122 222

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