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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 HealthCare Invest nájdete na allianzsp.sk.
Tento leták má informatívny charakter. Všetky pravidlá a podmienky k produktu Investičné
životné poistenie HealthCare Invest sú uvedené v poistnej zmluve.

LIMITOVANÁ PONUKA

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

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

INVESTOVANIE
Produkt klientom umožňuje investovať finančné
prostriedky do nákupu podielových jednotiek fondu
HealthCare Invest , ktorého podkladovým aktívom je
štruktúrovaný dlhopis s pohyblivým úrokovým
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 HVB Health Care Risk Control 7, ktorého
výkonnosť priamo závisí na vývoji indexu STOXX
Europe 600 Health Care Price. V indexe sú zastúpené
nadnárodné spoločnosti podnikajúce v oblasti
zdravotnej starostlivosti (vrátane výroby liekov,
zdravotníckych služieb, biotechnológií a pod.)
– napríklad Novartis, Roche, Novo Nordisk,
GlaxoSmithKline, Sanofi, AstraZeneca.
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%
+ 6,18 %
+ 11,95 %
+ 26,72 %
VÝPLATA KLIENTOVI NA KONCI POISTNEJ DOBY
9 000 eur
9 557 eur
10 076 eur
11 405 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 umrie, poisťovateľ
vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie, ktoré
zodpovedá 1,05-násobku hodnoty účtu, k najbližšiemu
valuačnému dňu nasledujúcemu po dátume úmrtia
poisteného, najmenej však zaplatené poistné.
Ak poistený umrie v priebehu poistenia následkom:
–– úrazu, poisťovateľ navýši poistné plnenie
o zaplatené poistné, najviac však o 33 000 eur,
–– úrazu pri dopravnej nehode, poisťovateľ navýši
poistné plnenie o dvojnásobok zaplateného
poistného, najviac však o 66 000 eur.

PODMIENKY POISTENIA
Platenie poistného:

jednorazovo

Minimálna výška poistného:

3 000 eur

Maximálna výška poistného:

15 000 eur

Poistná doba:

16. 12. 2019 – 16. 12. 2024

Vstupný vek poisteného:

minimálne 2 týždne,
maximálne 80 rokov

